ประกาศโรงเรียนศึกษานารี
เรื่อง การเลื่อนวันสอบโครงการทดสอบความพร้อมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
(Suksanari Pre ม.1) ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ (AP) ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563
----------------------------------------เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนศึกษานารี
ไม่สามารถจัดการทดสอบความพร้อมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suksanari Pre ม.1) ห้องเรียนปกติ
และห้ องเรี ยนพิเศษ (AP) ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้เดิม (วันอาทิตย์ที่ 10
มกราคม 2564) ทางโรงเรียนศึกษานารีจึงได้กาหนดวันสอบใหม่ ห้องเรียนพิเศษ เป็นวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม
2564 ห้องเรียนปกติ เป็นวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นการจัดสอบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนโหลดแอปพลิเคชันสอบติด จูเนียร์ รองรับระบบ IOS (เวอร์ชัน 12.5.1 ขึ้นไป) และ
Android (เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป) หรือเว็บไซต์ https://junior.sobtid.me/
2. นั ก เรี ย นเข้ า สอบตามวั น และเวลาที่ ก าหนดผ่ า นแอปพลิ เ คชั น สอบติ ด จู เ นี ย ร์ หรื อ เว็ บ ไซต์
https://junior.sobtid.me/

โดยใช้ Username เป็นอักษร SNR ตามด้วยเลขประจาตัวสอบโดยไม่เว้นวรรค
(ตัวอย่าง SNR31001 )
Password เป็นเลขประจาตัวประชาชน
3. นักเรียนเข้าสอบตามตารางสอบใหม่ ดังนี้
ห้องเรียนพิเศษ 7 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเข้าทาข้อสอบ ส่งข้อสอบภายในเวลา
วิชา
เวลาทาข้อสอบ จานวนข้อ
08.30 – 09.00 น.
10.00 น.
คณิตศาสตร์
60 นาที
30 ข้อ
10.00 – 10.30 น.
11.30 น.
วิทยาศาสตร์
60 นาที
40 ข้อ
11.30 – 12.00 น.
12.40 น.
ภาษาอังกฤษ
40 นาที
40 ข้อ
ห้องเรียนปกติ 21 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเข้าทาข้อสอบ ส่งข้อสอบภายในเวลา
วิชา
เวลาทาข้อสอบ จานวนข้อ
08.15 – 08.30 น.
09.00 น.
ภาษาไทย
30 นาที
25 ข้อ
09.00 – 09.15 น.
10.00 น.
คณิตศาสตร์
45 นาที
25 ข้อ
10.00 – 10.15 น.
11.00 น.
วิทยาศาสตร์
45 นาที
25 ข้อ
11.00 – 11.15 น.
11.45 น.
ภาษาอังกฤษ
30 นาที
25 ข้อ
11.45 – 12.00 น.
12.30 น.
สังคมศึกษา
30 นาที
25 ข้อ
4. การประกาศผลสอบ
4.1 หลังจากนักเรียนสอบเสร็จภายใน 40 นาที สามารถตรวจสอบอันดับที่สอบ
ผ่านแอปพลิเคชันสอบติด จูเนียร์

คะแนน
60
40
40
คะแนน
25
25
25
25
25

5.
6.
7.
8.

4.2 ห้องเรียนพิเศษ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ประกาศคะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด 10 อันดับ
นักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดทุกรายวิชา 10 คนแรก สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้เอง
(งดแจกทุนการศึกษาผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด)
4.3 ห้องเรียนปกติ วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ประกาศคะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด 10 อันดับ
นักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดทุกรายวิชา 10 คนแรก สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้เอง
(งดแจกทุนการศึกษาผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด)
หลังจากผู้สอบส่งข้อสอบเสร็จ สามารถทาข้อสอบเดิมซ้าได้ทันที(รอบฝึกซ้อม) จะไม่นามา
คิดสถิติ
นั ก เรี ย นต้ อ งท าข้ อ สอบด้ ว ยตั ว เองเพื่ อ เป็ น การวั ด พื้ น ฐานความรู้ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6
ของนักเรียนในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป
ศึกษาคู่มือการสอบออนไลน์ www.snr.ac.th ก่อนวันทาการสอบ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกลุ่มบริหารวิชาการ 02-4667223 ต่อ 143
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษานารี

