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ขอมูลทั่วไปโรงเรยีนสาธติ  โรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนชั้นนํา
โรงเรียนสาธิตในสวนของมหาวิทยาลัยของรัฐ

โรงเรียน เริ่มจําหนายใบสมัคร ที่อยู โทรศัพท,  เว็บไซต
(โดยประมาณ)

สาธติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กุมภาพันธ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ๐๒-๙๔๒-๘๘๐๐-๙
บางเขน แขวงลาดยาว www.kus.ku.ac.th.

เขตบางเขน  กรุงเทพฯ
สาธติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มกราคม ๑  หมู  ๑๑  ต.ทุงกระพังโหม ๐๓๔-๓๕๑-๓๙๖
กําแพงแสน อ.กําแพงแสน kus.kps.ku.ac.th

จ. นครปฐม
สาธติมหาวิทยาลัยขอนแกน กุมภาพันธ ๑๒๓  ต.ในเมือง ๐๔๓-๓๓๒-๔๐๒
(ศกึษาศาสตร) อ.เมือง   จ.ขอนแกน elem.satit.kku.ac.th

๔๐๐๐๒
สาธติมหาวิทยาลัยขอนแกน สอบถาม ๑๒๓  ต.ในเมือง ๐๔๓-๓๔๓-๐๑๙
(มอดินแดง) อ.เมือง   จ.ขอนแกน satitmo.kku.ac.th

๔๐๐๐๒
สาธติจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย กุมภาพันธ ถ.พญาไท ๐๒-๒๑๘-๒๗๔๖
(ฝายประถม) แขวงวังใหม   เขตปทุมวัน www.satitchula.org

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
สาธิตมหาวทิยาลยัรามคําแหง ธนัวาคม ถนนรามคําแหง ๐๒-๓๑๐-๘๕๙๙
(ฝายประถม) แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป www.kids.ru.ac.th

กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

สาธิตมหาวทิยาลัยบูรพา มกราคม ๗๓   ต.แสนสุข ๐๓๘-๑๐๒๒๕๘
“พิบูลยบําเพ็ญ” อ.เมือง   จ.ชลบุรี www.st.buu.ac.th

๒๐๑๓๑

สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กุมภาพันธ ๑๗๔ ถนนสุขุมวิท ๒๓ ๐๒-๒๕๘-๔๒๔๒
ประสานมิตร (ฝายประถม) แขวงคลองเตย  เขต ๐๒-๖๖๒-๓๑๘๐-๘๗

พระโขนง กรุงเทพ ฯ prathom.swu.ac.th
๑๐๑๑๐

สาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม สอบถาม ต.ตลาด  อ.เมือง ๐๔๓-๗๔๒-๘๓๐
(ฝายประถม) จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ www.prathomsatit.msu.ac.th

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

โรงเรียน เริ่มจําหนายใบสมัคร ที่อยู โทรศัพท,  เว็บไซต
(โดยประมาณ)

มหาวิทยาลยัรังสิต สอบถาม เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน ๐๒-๗๙๒-๗๕๐๐-๔
จ.ปทุมธานี  ๑๒๐๐๐ www.sbs.ac.th



สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 0-5377-6022 satit.cru.in.th
สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 0-5388-5570 http:www.satitschool.cmru.ac.th
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 0-5541-3052 satit.uru.ac.th/
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค อ.เมือง จ.นครสวรรค            – www.nsru.ac.th/sathit
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ            –
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0-5525-8584 http://satit.psru.ac.th/
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0-4372-1816
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย             – http://www.satit.lru.ac.th
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง  จ.อุดรธานี             –
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0-4425-4000
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย อ.เมือง จ.บุรีรัมย 0-4461-1221 http://satit2.bru.ac.th
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร 0-4471-0038
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี             –
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 0-3881-0273
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 0-3641-1079
สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏ อ.พระนครศรีอยุธยา            – http://www.prathomsatit.com
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี            –
(ในพระบรมราชูปถัมภ)
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี 0-3933-5408-10 http://rbu.rbru.ac.th
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม            –
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(อนุบาลทานตะวัน)
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ www.bsru.ac.th
บานสมเด็จเจาพระยา

สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 0-7537-7447 http://edu.nstru.ac.th
สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา http://satit.skru.ac.th/
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 0-2241-4656 http://www.la-orutits.dusit.ac.th
(ละอออทุิศ)
สาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
คณะคหกรรมศาสตร

โรงเรียน เว็บไซดที่อยู โทรศัพท

 –

 –

 –

 –

 –
 –
 –
 –

 –



ราชนิี พฤศจิกายน ถ.มหาราช  แขวงพระบรมราชวัง ๐๒–๒๒๑–๑๕๐๑
www.rajini.ac.th

จติรลดา (ฝายประถม) กันยายน พระราชวงัดุสิต  แขวงสวนจิตรลดา ๐๒–๒๘๐–๔๘๓๐–๑
www.chitraladaschool.ac.th

พระหฤทัยคอนแวนต พฤศจิกายน ถ.สุนทรโกษา  เขตคลองเตย ๐๒–๖๗๑–๙๐๔๑–๔
www.shc.ac.th

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กันยายน ถ.ประมวญ  เขตสีลม ๐๒–๖๓๗–๑๘๕๒
www.bcc.ac.th

เซนตคาเบรียล สิงหาคม ถ.สามเสน  เขตดุสิต ๐๒–๒๔๓–๐๐๖๕
www.sg.ac.th

อสัสัมชัญ สิงหาคม สามเสน ซ.11  ยานนาวา ๐๒–๖๗๕–๖๙๗๐–๘๒
ถ.เจริญกรุง  เขตบางรัก www.ac.assumption

อัสสัมชัญธนบรุี กันยายน หมูบานเศรษฐกิจ  เขตบางไผ ๐๑–๘๐๗–๙๕๕๕–๖๓
www.act.ac.th

อสัสมัชัญศกึษา กันยายน ถ.เจริญกรุง  เขตบางรัก ๐๒–๒๓๕–๖๕๘๓
www.as.ac.th

อสัสมัชญัสมทุรปราการ สิงหาคม ถ.เทพารักษ  เขตเมืองสมุทรปราการ ๐๒–๓๘๔–๗๑๕๑
จ.สมุทรปราการ www.acsp.ac.th

อสัสมัชัญคอนแวนตสลีม กันยายน ถ.เจริญกรุง  เขตบางรัก ๐๒–๒๓๖–๔๓๓๐
www.web2.asc.ac.th

เซนตโยเซฟคอนแวนต กันยายน ถ.คอนเเวนต  แขวงสีลม ๐๒–๒๓๔–๐๕๖๑
www.sac.ac.th

เซนตฟรังซสีซาเวียร พฤศจิกายน ถ.สามเสน  เขตดุสิต ๐๒–๒๔๑–๒๖๐๔–๕
คอนแวนต www.sf.ac.th
เซนตฟรังซสีซาเวียร กันยายน ถ.แจงวัฒนะ  แขวงบานใหม ๐๒–๙๘๐–๘๕๒๘–๓๑
(เมืองทอง) เขตปากเกล็ด  จ.นนทบุรี www.sf.ac.th
ซางตาครสูคอนแวนต กันยายน ถ.เทศบาลรายา  แขวงวดักลัยาณี ๐๒–๔๖๕–๐๙๕๔

www.scc.in.th
เซนตหลุยสศกึษา พฤศจิกายน ถ.สาทรใต  เขตสาทร ๐๒–๒๑๒–๔๕๐๐

www.sts.ac.th
ยอแซฟอุปถัมภ ตลุาคม ถ.เพชรเกษม  ต.ทาขาม ๐๒–๔๒๙–๐๑๑๒–๕

อ.สามพราน  จ.นครปฐม www.joseph.ac.th
มงฟอรตวิทยาลัย ตลุาคม ถ.เจริญประเทศ  ต.ชางคลาน ๐๕๓–๒๗๔–๖๔๑–๒

อ.เมือง  จ.เชียงใหม www.montfort.ac.th
โยนออฟอารค พฤศจิกายน ซ.สามเสน 11  เขตดุสิต ๐๒–๒๔๓–๐๐๕๘

www.joa.ac.th
เซนตดอมินิก สิงหาคม ถ.เพชรบุรี  แขวงมักกะสัน ๐๒–๖๕๒–๗๔๗๗–๘๐

www.sd.ac.th

ขอสอบโรงเรียนสาธิตสวนใหญ  มีเกณฑการออกขอสอบดังนี้
ขอสอบเชาวน     ๕๐% ภาษาไทย, คณิตศาสตร, ความรูทั่วไป    ๕๐%

เริ่มจําหนายใบสมัคร
(โดยประมาณ)โรงเรียน ที่อยู โทรศัพท, เว็บไซด



เทคนคิการเตรียมลูกรกั
เพื่อใหไดรับการคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับประถมศึกษาปที่ ๑

ในการสอบเขา ป.๑ ของแตละโรงเรยีนจะมกีารทดสอบทีแ่ตกตางกนั  ขึน้อยูกบันโยบายของ

แตละโรงเรียน  ดังนั้นครูและผูปกครองควรมีการเตรียมความพรอมใหรูเทาทันระบบการคัดเลือก

นกัเรยีนของโรงเรียน  ซึง่สวนใหญจะมรีปูแบบของการคดัเลือก  ดงันี้

๑. การสอบภาคปฏบิตัโิดยไมมกีารทาํขอสอบ  แตจะมกีารทดสอบตางๆ  เชน

– นกัเรยีนตองปฏบิตัติามคําสัง่ทีผู่ใหการทดสอบบอกตามขอกําหนด

– นกัเรยีนตองแสดงความสามารถของมอื  นิว้  การตอบคําถาม  เชน  คบีลูกปงปอง

เดาะลูกปงปอง   เปนตน

๒. มเีอกสารขอสอบ  ซึง่จะแยกเปน  ๒  ลกัษณะ

๒.๑ ใหนกัเรยีนอานและทําขอสอบดวยตนเอง

๒.๒ ขอสอบจะไมปรากฏคําถาม  ผูใหการทดสอบจะเปนผูอานคําถามใหฟง  แลว

นกัเรยีนเขยีนคําตอบลงในขอสอบ  ดวยเหตนุีน้กัเรยีนตองมสีมาธใินการฟงเปน

อยางด ี ซึง่โรงเรยีนสาธติของมหาวทิยาลัยตางๆ  มกัจะทําการทดสอบลักษณะนี้

๓. ใชทัง้ ๒  รปูแบบขางตนประกอบกนัเพือ่คดัเลือกนกัเรยีน


