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รายละเอียดการทดลองสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (Pre ม.1) 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่ก ำลงัศึกษำอยู่ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 และช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 

2. วันท่ีรับสมัคร  วันที่ 19 ธันวำคม 2561 – 19 มกรำคม 2562 ( เวลำ 08.30 – 16.30 น. ) 

3. วันทดสอบ  วันเสำร์ ที่ 19 มกรำคม 2562 เวลำ 09.30 – 14.20 น. 

4. สถานท่ีทดลองสอบ อำคำร 9  โรงเรียนสำรวิทยำ 

5. ค่าสมัครทดลองสอบ ช ำระค่ำสมัครทดลองสอบ คนละ 250 บำท ได้ในวันที่มำสมคัรในเวลำรำชกำร หรอื  
                               วันทดลองสอบ (19 มกรำคม 2562) เวลำ 07.30 น. ที่ห้องทะเบียนวัดผล อำคำร 4 

6. ประกาศผล  วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562  ทำง  www.srv.ac.th 

7. ประเภทรางวัล เกียรตบิัตรคะแนนรวมสงูสุด อันดับที่ 1 – 3  และของรำงวัล 

 

**หมายเหต ุ ผลกำรสอบ Pre ม.1 จะไม่น ำไปใช้ประกอบกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1    
                     โรงเรียนสำรวิทยำแต่อย่ำงใด 

 

 ในวันทดสอบ ให้นักเรียนแต่งกำยชุดเครื่องแบบนักเรียน และน ำอุปกรณ์ เครื่องเขียน ได้แก่ ปำกกำ, 
ดินสอ 2B, ยำงลบดินสอ มำในวันทดสอบ  ให้นักเรียนมำถึงโรงเรียนเพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่เวลำ 7.30–8.00 น.  
 

ตารางสอบ วันเสาร์ ท่ี 19 มกราคม 2562 
เวลา 09.30 – 14.20 น. 

เวลาสอบ รายวิชา  จ านวนเวลา (นาที) จ านวนข้อ คะแนนเต็ม 

09.30 – 09.40 น. 
กรอกข้อมูล 
ฝนรหัสใน

กระดำษค ำตอบ 
 10   

09.40 – 10.30 น. คณิตศำสตร์ 
ฉบับที่ 1 

50 (ข้อ 1 - 40)       40 ข้อ 40 
10.30 – 11.00 น. ภำษำไทย 30 (ข้อ 41 - 80)     40 ข้อ 40 
11.00 – 12.30 น. พักกลางวัน 
12.30 – 13.10 น. วิทยำศำสตร ์

ฉบับที่ 2 
40 (ข้อ 1 - 40)       40 ข้อ 40 

13.10 – 13.50 น. ภำษำอังกฤษ 40 (ข้อ 41 - 80)     40 ข้อ 40 
13.50 – 14.20 น. สังคมศึกษำฯ 30 (ข้อ 81 - 120)    40 ข้อ 40 

รวม 200 
 



ใบสมัครทดสอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (Pre ม.1) 

จัดโดย กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนสารวิทยา 

สอบวันเสาร ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 14.20 น. 
 

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

รายชื่อนกัเรยีนสมคัรเขารวมทดสอบความรู Pre ม.1 
( กรณุาพิมพ / เขียนตัวบรรจง ใหชัดเจน ) 

ที่ คํานําหนา ชื่อนกัเรียน นามสกุลนกัเรียน เลขประจําตัวประชาชน 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

 

 ครูผูควบคุม 1. ........................................................................................เบอรติดตอ.................................... 
        2. ........................................................................................เบอรติดตอ.................................... 

หมายเหต ุ
- สงใบสมัครไดทางแฟกซ 02-940-1065 หรือยื่นใบสมัครทีห่องทะเบียนวัดผล อาคาร 4  
  ตั้งแต วันที่ 19 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 
- กรณีสงรายช่ือผานโรงเรียน ขอความกรุณาพิมพรายชื่อทัง้หมดรวบรวมสงทาง Email : muk_yo@hotmail.com 
- ชําระคาสมัครทดลองสอบ คนละ 250 บาท ไดใน วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ   
  หรือวันทดลองสอบ (19 มกราคม 2562) เวลา 07.00 น. ที่หองทะเบียนวัดผล อาคาร 4 



 

 

บัตรประจําตัวผูสมัครทดสอบความรู Pre ม.1 ประจําปการศึกษา 2562 
สอบวันเสาร ท่ี 19 มกราคม 2562  เวลา 09.30 – 14.20 น. 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 

เลขประจําตัวผูสมัคร……………...............……............…….….. 
ชื่อ ด.ช. / ด.ญ. ................................................................... 
นามสกลุ ………………………......................................…………. 
เลขประจําตัวประชาชน....................................................... 
 

        .....................................                         ..................................... 
            ลงชื่อนักเรียน                                  เจาหนาที่ออกบัตร 
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นามสกลุ ………………………......................................…………. 
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        .....................................                         ..................................... 
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หมายเหตุ : - เพื่อความรวดเร็วในวันชําระเงนิ กรณุ
ากรอกขอมูลในบตัรประจําตัวผูสมคัรใหเรียบรอย 

               - ไมตองกรองในชอง เลขประจําตัวผูสมัคร เจาหนาที่จะเปนผูลงหมายเลขใหเอง 
               - สามารถถายสําเนาไดใหครบตามจํานวนนกัเรียนที่สมัคร 
               - สามารถ print ลงในกระดาษ A4 สี หรือกระดาษปกได 
 


