
 
ใบสมัคร โครงการ SW 3 Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2560 
เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
ข้อมูลนักเรียน   (กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจง )    

1. ช่ือ  ด.ช.ด.ญ. ........................................................ นามสกลุ......................................... 
2. วัน/เดือน/ปีเกิด ......................................................................................................................... 
3. ก าลังเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน.......................................................................... 
      ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................จังหวดั..................................... 
4.   มีความประสงค์จะสมัครสอบใน 5 รายวิชา ดังนี ้

  - วิชาคณิตศาสตร์   - วิชาวิทยาศาสตร ์ 
  - วิชาภาษาไทย    - วิชาสังคมศึกษา  
  - วิชาภาษาอังกฤษ 
               

ลงช่ือ...........................................................ผู้สมัคร    
 

     ลงช่ือ.......................................................ผู้ปกครอง 
 

โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ .................................................................... 
 

-----------------------------------------ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได-้------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

                โครงการ SW 3  Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2560 
                       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

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

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทุกๆ          
ปีท่ีผ่านมา มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกินกว่าจ านวนนักเรียนที่โรงเรียนจะรับได้ 
โรงเรียนจึงต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกเพื่อคัดนักเรียนเข้าเรียน 100% ทั้งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและ
นอกเขตพื้นท่ีบริการ  

โดยในปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์     
พ.ศ. 2560 ห้องเรียนปกติ รับสมัครระหว่าง 20 - 24 มีนาคม พ.ศ.2560 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน
ความรู้ ความสามารถของตนเอง รู้แนวทางในการสอบคัดเลือก หรือ ได้ทดลองท าข้อสอบ โรงเรียนจึง
จัดท าโครงการ SW 3 Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองสอบ     
ก่อนการสอบคัดเลือกจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการท าข้อสอบใน
สถานการณ์จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดให้ผู้ปกครองที่สนใจได้น านักเรียนมาสมัครเพื่อ
ทดลองสอบก่อนการสอบคัดเลือกจริง รายละเอียด ดังนี ้
 

  ก าหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 – 20 มกราคม พ.ศ.2560  
      ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  ลักษณะข้อสอบ เป็นแบบอัตนัย และ แบบปรนัย  4 ตัวเลือก มี  5  รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศกึษา วิชาละ 40 คะแนน ครอบคลมุ
เนื้อหาของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
  วิธีการรับใบสมัครและวิธีการสมัคร 

รับใบสมัครได้ที่ส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวนโ์หลดจาก 
เว็บไซต์ www.satriwit3.ac.th 

สมัครไดด้้วยตนเองหรือผู้ปกครองสมัครให้ หรือ ทางโรงเรยีนรวบรวมใบสมัครมาสมัครให้
นักเรียนตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 – 20  มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.   
ณ ส านักงานกลุม่บริหารวิชาการ โทรศัพท์ 02 - 441-3591 ต่อ 103 
  ค่าสมัคร  ค่าสมัครสอบ 5 รายวิชา ค่าสมัคร 300 บาท  
  ก าหนดการสอบ  วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 13.35 น. 
  นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสดุล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 10 จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 

ล าดับที่สมัคร .................... 

ช่ือ – สกุล
................................................................................................................ 
บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที.่............หมู่บ้าน................................. 
ซอย................................................ถนน.................................................. 
แขวง................................................ เขต................................................ 
จังหวัด..................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์   
 

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


ก าหนดการส าหรับผู้สมัคร         
วัน /เดือน/ป ี กิจกรรม สถานท่ี 

1 ธ.ค.2559 –          
20 ม.ค. 2560 
เวลา 08.30 - 16.30 น.  
 

รับสมคัรสอบ โครงการ SW 3   
Pre-Entrance M.1-2016 
ดาวน์โหลด ใบสมคัรจาก 
www.Satriwit3.ac.th 

หรือรับใบสมัคร ณ สถานท่ีรับ
สมัคร 

ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
ช้ัน 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

21 ม.ค. 2560 ทดลองสอบคัดเลือก                  
เข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา2560  

ตามก าหนดตารางสอบ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ตามห้องสอบที่ก าหนด 

3 ก.พ. 2560 ประกาศผลสอบ แจ้งทางไปรษณีย์ หรือ  
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

 
ตารางสอบ 

 
  

 

 

 

 
 
*** ในวันสอบ ให้นักเรียนน าดินสอ 2B และยางลบดินสอมาด้วย 
     หมายเหตุ  ไม่มีการรับสมัครเพิ่มเติมในวันสอบ 

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 วิทยาศาสตร ์

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

