
   โครงการ S.W.3 Pre-Entrance ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยทุกๆ ปีท่ีผ่านมา มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เกินกว่าจ านวนนักเรียนท่ีโรงเรียนจะรับ
ได ้โรงเรียนใชน้โยบายสอบคัดเลือกเพื่อคัดนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 100% ท้ังนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการ  

ท้ังน้ี เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ ความสามารถของตนเอง รู้แนวทางในการสอบคัดเลื อกและได้ทดลองท าข้อสอบก่อนสอบคัดเลือกจริง     
เป็นแนวทางในการช่วยให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการท าข้อสอบในสถานการณ์จริง โรงเรียนจึงจัดท าโครงการ S.W.3 Pre-Entrance ปีการศึกษา 2564 ขึ้น 
ผู้ปกครองท่ีสนใจสามารถน านักเรียนมาสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 

  ก าหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 – 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2564  
      ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา/ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลักษณะข้อสอบ เป็นแบบปรนัย  4 ตัวเลือก มี 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย  
 และวิชาสังคมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
  วิธีการรับใบสมัครและวิธีการสมัคร รับใบสมัครได้ท่ีส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.satriwit3.ac.th สมัครได้ด้วยตนเอง 

หรือผู้ปกครองสมัครให้ หรือทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครมาสมัครให้นักเรียน ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564      
เวลา 08.30 - 16.30 น. (สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ หรือ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 – 441 – 3591 – 3 ต่อ 206 หรือ 02 – 102 – 1022 ต่อ 1138, 1103 

  ค่าสมัคร สมัครสอบ 5 รายวิชา เป็นเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

  ก าหนดการสอบ  1. Pre-Entrance M. 4 วันเสาร์ที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  

                           2. Pre-Entrance M. 1 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป www.satriwit3.ac.th 

  (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1) นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดล าดับท่ี 1 ถึงล าดับท่ี 10 จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและถ้าสามารถสอบเข้าเรียนใน

ภาคปกติของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลได้ จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนทุกปีตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยต้องมีผลการเรียน

เฉลี่ยทุกภาคเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หากภาคเรียนใดมีผลการเรียนต่ ากว่า 3.50 จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับทุนทันที 

  ประกาศผลสอบ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางไปรษณีย์และทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน 

หมายเหตุ  ไม่มีการรับสมัครเพ่ิมเติมในวันสอบ 

 

  ตารางสอบ 
ก าหนดการสอบ  1. Pre-Entrance M. 4 วันที่ 20 ก.พ.2564 

         2. Pre-Entrance M. 1 วันที่ 21 ก.พ.2564 

 

 

 

 

 
 
 
 

*** ในวันสอบ - บัตรประจ าตวัผู้เข้าสอบของนักเรียน  
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 
- นักเรียนแต่งกายชุดนกัเรียนเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน 

เวลา จ านวนข้อ/นาท ี วิชา 
09.00 - 10.00 น. 30/60 คณิตศาสตร์ 
10.05 - 11.05 น. 40/60 วิทยาศาสตร์ 
11.10 - 12.10 น. 50/60 ภาษาอังกฤษ 

พักกลางวัน 60 นาท ี
13.10 - 14.40 น. 80/90 สังคมศึกษา - ภาษาไทย 

ประกาศผลสอบวันที ่8 มีนาคม พ.ศ. 2564  
ทางไปรษณีย์และเว็ปไซต์ของโรงเรียน 

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


 

ใบสมัคร โครงการ S.W.3 Pre-Entrance ประจ าปีการศึกษา 2564 

เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ม.1 : สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564           ม.4 : สอบวันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2564            

 

ข้อมูลนักเรียน   (กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจง )    
1. ชื่อ   ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว ..............................................นามสกุล..................................................... 

2. วัน/เดือน/ปีเกิด // 

3. ก าลังเรียนอยู่ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ ..................  มัธยมศึกษาปีที่ ..................   
     โรงเรียน ............................................................................................................................. ................................................ 
     ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด ................................................................ 
4.   มีความประสงค์จะสมัครสอบ 

      Pre – Entrance M.1  Pre – Entrance M.4 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร        ลงชื่อ....................................................................ผู้ปกครอง 
 

-------------------------------------ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพ่ือส่งผลการสอบ------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 
 

 

บัตรประจ ำตวัผู้เขำ้สอบ 

โครงกำร S.W.3 Pre-Entrance 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

ประเภท  Pre – Entrance M.1  

            Pre – Entrance M.4 
 

ชื่อ ................................. สกุล ...................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................ครูผูรั้บสมัคร 

        ..................../.............../.................. 
 

(ส่วนของโรงเรียน) 

 

บัตรประจ ำตวัผู้เขำ้สอบ 

โครงกำร S.W.3 Pre-Entrance 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

ประเภท  Pre – Entrance M.1  

            Pre – Entrance M.4 
 

ชื่อ ................................. สกุล ...................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................ครูผูรั้บสมัคร 

        ..................../.............../.................. 
กลุ่มบริหารวชิาการติดต่อ 02 - 441 – 3591 – 3 ตอ่ 206  

(ส่วนของนักเรียน) 

ชื่อ – สกุล (นักเรียน) 
....................................................................................................... ....................... 
บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่.............หมู่บ้าน................ ............................... 
ซอย......................................................ถนน.......................................................... 
ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต..............................................  
จังหวัด................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์  
เบอร์โทรศัพท์ .......................................................................................................  
 

ล าดับที่สมัคร 

 

ล าดับที่สมัคร 

 

เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ 

 

เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ 

 


