
 
 
 
 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๔๖/ว ๑๑๘๕                                                                             โรงเรียนสารวิทยา 
            ๒๓๙๘/๙๖  ถนน พหลโยธิน  

  แขวงเสนานิคม   เขตจตุจักร    
  กรุงเทพมหานคร   ๑๐๙๐๐
        

            
     วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 

เรื่อง     ขอประชาสัมพันธ์การสอบ Pre-ม.๑  

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สิ่งที่แนบมาด้วย   รายละเอียดและใบสมัคร   จ านวน  ๑  ชุด 

     ด้วยโรงเรียนสารวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดให้มีการทดสอบ
ความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (Pre ม.1) เพ่ือเตรียม       
ความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสารวิทยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐    
ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                 โรงเรียนสารวิทยาขอเรียนว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม          
ในการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การสอบ Pre-ม.๑ ประจ า      
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนักเรียนของท่านที่สนใจเขา้ร่วมการทดสอบครั้งนี้ 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

    
                      ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                       (นายพชรพงศ์  ตรีเทพา) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 
 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ   
โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๗๙ ๓๖๔๖ ต่อ ๑๐๓ 
โทรสาร   : ๐๒ ๕๗๙ ๓๓๔๐ 
http:// www.srv.ac.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.srv.ac.th/


 
ใบสมัครทดลองสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (Pre ม.๑ ) 

จัดโดย กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสารวิทยา 
          สอบวันเสาร์ ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐      เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

ชื่อโรงเรียน...........................................................................................สังกัด................ ......................................... 

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมทดลองสอบความรู้ Pre – ม.1  
(กรุณาพิมพ์/เขียนตัวบรรจง ระบุเด็กชาย-เด็กหญิง ให้ชัดเจน) 

๑.ชื่อ........................................................................................สกุล............................. ............................................ 
๒.ชื่อ.......................................................................................สกุล......................................... ................................ 
๓.ชื่อ......................................................................................สกุล.. ....................................................................... 
๔.ชื่อ.......................................................................................สกุล.............................. ........................................... 
๕.ชื่อ.......................................................................................สกุล......................................... ................................ 
๖.ชื่อ........................................................................................สกุล ......................................................................... 
๗.ชื่อ.......................................................................................สกุล.............................. ........................................... 
๘.ชื่อ.......................................................................................สกุล....................................... .................................. 
๙.ชื่อ........................................................................................สกุล......................................................................... 
๑๐.ชื่อ.....................................................................................สกุล................................ .......................................... 
๑๑.ชื่อ.....................................................................................สกุล...................................... ................................... 
๑๒.ชื่อ....................................................................................สกุล ......................................................................... 
๑๓.ชื่อ....................................................................................สกุล................................. ........................................ 
๑๔.ชื่อ....................................................................................สกุล................................. ......................................... 
๑๕.ชื่อ............................................................................... .....สกุล.......................................................................... 
๑๖.ชื่อ.....................................................................................สกุล................................ ......................................... 
๑๗.ชื่อ....................................................................................สกุล................................ .......................................... 
๑๘.ชื่อ................................................................................. ....สกุล........................................................................ 
๑๙.ชื่อ.....................................................................................สกุล................................ ........................................ 
๒๐.ชื่อ....................................................................................สกุล.................................... .................................... 
รายชื่อ ครูผู้ควบคุม ๑. ...................................................................... ...............ติดต่อโทร...................................... 
                        ๒. ......................................................................................ติดต่อโทร.............................. ........ 
 
******ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้******  

หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครได้ทางแฟกซ์  ๐๒ ๙๔๐ ๑๐๖๕ หรือยื่นใบสมัครที่ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร ๔ 
    ตั้งแต่วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  –  ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๐ 
๒. กรณีส่งรายชื่อผ่านโรงเรียน ขอความกรุณาพิมพ์รายชื่อทั้งหมดรวบรวมส่งทาง E-Mail : aon123451@hotmail.com 
๓. ช าระค่าสมัครทดลองสอบ คนละ ๒๕๐ บาท ได้ใน วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  –  ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๐ 
    ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  หรือวันทดสอบ ( วันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐ ) เวลา ๐๗.๐๐ น.  
    ที่ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร ๔ 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการทดลองสอบเข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  (Pre ม.๑)  

 
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒. วันรับสมัคร   วันที่ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ – ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๐  ( เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น) 
๓. วันทดสอบ วันเสาร์ ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๔. สถานที่ทดลองสอบ โรงเรียนสารวิทยา  อาคาร ๕    
๕. ค่าสมัครทดลองสอบ ช าระค่าสมัครทดลองสอบ คนละ ๒๕๐ บาท ได้ในวันที่สมัครในเวลาราชการ  
                                          หรือวันทดสอบ ( วันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๐ )  เวลา ๐๗.๓๐ น.   
                                    ที่ห้องทะเบียนวัดผล   อาคาร ๔ 
๖. ประกาศผล วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ทาง  www.srv.ac.th  
๗. ประเภทรางวัล  ๑. เกียรติบัตรคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ ๑ – ๓ 
 ๒. นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด ล าดับที่ ๑ – ๓ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ   
                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสารวิทยา เงื่อนไข 
                 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และนักเรียนต้องมาสมัคร ตามวัน เวลา 

ที่ก าหนดในปฏิทินการรับนักเรียน      
       
**หมายเหตุ ผลการสอบ Pre ม.๑ จะไม่น าไปใช้ประกอบการเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

        โรงเรียนสารวิทยาแต่อย่างใด 

ในวันทดสอบ ให้นักเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน และน าอุปกรณ์ เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกา, ดินสอ 2B,   
ยางลบดินสอ มาในวันทดสอบ  ให้นักเรียนมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  30 นาที  โดยเตรียมความพร้อม
ส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ 
 

ตารางสอบ วันเสาร์  ที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐ 
เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น. 

 
 

เวลาสอบ รายวิชา  จ านวนเวลา (นาที) จ านวนข้อ คะแนนเต็ม 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. กรอกข้อมูล  

ฝนรหสัใน
กระดาษค าตอบ 

  
๑๐ 

  

๐๘.๔๐ – ๐๙.๑๐ น. ภาษาไทย 
ฉบับที่ ๑ 

๓๐ (ข้อ ๑ – ๔๐)     ๔๐ ๔๐ 
๐๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๕๐ (ข้อ ๔๑ – ๗๐)   ๓๐ ๔๐ 

พัก  ( ๑๐ นาที ) 
๑๐.๑๐ – ๑๐.๕๐ น. วิทยาศาสตร์ 

ฉบับที่ ๒ 
๔๐ (ข้อ ๑ – ๔๐)     ๔๐ ๔๐ 

๑๐.๕๐ – ๑๑.๒๐ น. สังคมศึกษาฯ ๓๐ (ข้อ ๔๑ – ๘๐)   ๔๐ ๔๐ 
๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๔๐ (ข้อ ๘๑ – ๑๑๐) ๓๐ ๔๐ 

รวม ๒๐๐ 
 

http://www.srv.ac.th/

