
ใบสมัคร โครงการ SW 3 Pre-Entrance  M.1 
                      ปีการศึกษา 2558 

เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
------------------------------------- 

ข้อมูลนักเรียน   (กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจง )    
        1. ช่ือ  ด.ช.ด.ญ. ................................. .......... 
นามสกุล....................................วัน/เดือน/ปีเกิด.............................  

         2. ก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
โรงเรียน............................................ ............................... 
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด.......................................  
 3. มีความประสงค์จะสมัครสอบในรายวิชาต่อไปนี้  
  [   ]  วิชาคณิตศาสตร์  [   ]  วิชาวิทยาศาสตร์  
  [   ]  วิชาภาษาไทย   [   ]  วิชาสังคมศึกษา        
  [   ]  วิชาภาษาอังกฤษ 
              ลงช่ือ.......................................................ผู้สมัคร    
              ลงชื่อ......................................................ผู้ปกครอง  
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ....................................................................  
 
----------------------ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได-้-------------------                     

ช่ือนักเรียน ........................................................................           

บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............หมู่บ้าน.............................  
ซอย..................................ถนน.........................................
แขวง...........................................                                                      
เขต.............................. จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์..............................  

โครงการ  SW 3   M.1 

Pre-Entrance 2015 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
**************************** 

    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดย ทุกๆ ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เกินกว่าจ านวนนักเรียนที่โรงเรียนจะรับได ้
โรงเรียนจึงต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกเพื่อคัดนักเรียนเข้าเรียน 
100% ทั้งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ 
โดยในปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ระหว่าง
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2558   ห้องเรียนปกติ รับสมัครระหว่าง 
20-24 มีนาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ 
ความสามารถของตนเอง รู้แนวทางในการสอบคัดเลือก หรือ ได้
ทดลองท าข้อสอบคัดเลือก โรงเรียนจึงจัดท าโครงการ SW3 M.1 
Pre-Entrance 2015 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนไดท้ดลองสอบก่อนการ
สอบคัดเลือกจริง ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการช่วยให้นักเรียนได้
คุ้นเคยกับการท าข้อสอบในสถานการณ์จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
โรงเรียนจึงจัดให้ผู้ปกครองที่สนใจได้น านักเรียนมาสมัครเพื่อ
ทดลองสอบก่อนการสอบคัดเลือกจริง      รายละเอียด ดังนี ้
  ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  
20 มกราคม  2558   เวลา 08.30 -16.30 น.     

 ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 
  ลักษณะข้อสอบ     เป็นแบบอัตนัย และ แบบปรนัย  4 ตัวเลือก 
มี   5  รายวิชา  คือ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์                        
วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา  วิชาละ                
40 คะแนน   ครอบคลุมเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
  วิธีการรับใบสมัครและวิธกีารสมัคร 

รับใบสมัครได้ที่ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ใน            
วันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์  
www.satriwit3.ac.th 

สมัครได้ด้วยตนเองหรือผู้ปกครองสมัครให้ หรือ ทาง
โรงเรียนรวบรวมใบสมัครมาสมัครให้นักเรียนตั้งแต่วันที่  15 
ธันวาคม 2557 – 20  มกราคม 2558   เวลา 08.30 - 16.30 น.               
ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 02-441-3591 ต่อ 103 

กรณีสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.satriwit3.ac.th  

โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สาขาพุทธมณฑล เลขที่ 030-11-002113-6  

และน าสลิปการโอนเงินมารับบัตรเข้าสอบได้ในวันที่
สอบในเวลา 07.30 – 08.30 น. ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ค่าสมัคร 

นักเรียนที่สมัครสอบ 5 รายวิชา ค่าสมัคร 300 บาท หาก            
สมัครเป็นรายวิชา ค่าสมัครวิชาละ 80 บาท 
  ก าหนดการสอบ   วันเสาร์ที ่  24  มกราคม  2558   เวลา 

09.00 -13.35 น. 

 นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 10 จะ

ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรต ิ

ล ำดับที่สมัคร .................... 

http://www.satriwit3.ac.th/
http://www.satriwit3.ac.th/


ก าหนดการส าหรับผู้สมัคร         

วัน /เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที่ 

15 ธ.ค. –  

20 ม.ค. 

2558 

เวลา 08.30 

- 

16.30น.  

 

รับสมัครสอบ โครงการ 

SW 3   Pre-Entrance             

M.1-2015   

ดาวน์โหลด ใบสมัครจาก 

www.Satriwit3.ac.th 

หรือรับใบสมัคร ณ สถานที่

รับสมัคร) 

ส านักงานกลุ่ม

บริหารวิชาการ  

  ช้ัน 2 

โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา                   

พุทธมณฑล 

 

วันเสาร์ที่ 

24  ม.ค.  

2558 

ทดลองสอบคัดเลือก                  

เข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา

2558  ตามก าหนดตาราง

สอบ 

โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา                   

พุทธมณฑล 

ตามห้องสอบที่

ก าหนด 

วันอังคารที่  

2 ก.พ.2558 

  ประกาศผลสอบ แจ้งทางไปรษณีย์

หรือ เว็บไซต์ของ

โรงเรียน 

 
 
  

 

ตารางสอบ 

เวลา จ านวนข้อ/นาท ี วิชา 
09.00 - 09.50 น. 20/50 คณิตศาสตร ์
09.55 - 10.35 น. 40/40 ภาษาไทย 
10.40 - 11.20 น. 40/40 ภาษาอังกฤษ 

พักกลางวัน 50 นาที 
12.10 - 12.50 น. 40/40 สังคมศึกษา 
12.55 - 13.35 น. 40/40 วิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 

http://www.satriwit3.ac.th/

