ประกาศโรงเรียนศึกษานารี
เรื่อง โครงการทดสอบความพร้อมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suksanari Pre ม.1)
ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ(SMTE) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565
----------------------------------------โรงเรีย นศึก ษานารีก าหนดจัดโครงการทดสอบความพร้อมส าหรับ นั ก เรียนระดับ ประถมศึก ษา
(Suksanari Pre ม.1) ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดสอบประเมิน
ศักยภาพทดสอบความพร้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง
1.2 เพื่อให้ผปู้ กครอง ครู และโรงเรียน สามารถประเมินศักยภาพ ความพร้อม และ
ความสามารถของผู้ทดสอบและนาผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
1.3 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ด้วยการใช้
ระเบียบและการกากับห้องสอบตามสถานการณ์จริง
2. การสมัคร
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
2.2 ประเภทของการทดสอบ
2.2.1 ห้องเรียนปกติ ค่าสมัคร 500 บาทสอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566
เวลา 08.30 – 11.30 น. สอบ 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
2.2.2 ห้องเรียนพิเศษ(SMTE) ค่าสมัคร 500 บาท สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม
2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบ 3 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรไม่เกินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เป็นข้อสอบที่เน้นการนาไปใช้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ข้อสอบห้องเรียนปกติและห้องเรียน
พิเศษ เป็นข้อสอบคนละชุด
3. กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบ สมัครสอบออนไลน์ ที่ www.snr.ac.th
3.1 ลงทะเบียนสมัครสอบ พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2565
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3.2 ค่าสมัคร 500 บาท ต่อประเภทการสมัครสอบ ได้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยนา
แบบฟอร์มการชาระเงิน ไปชาระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทั่วประเทศ หรือ ชาระผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทุกธนาคาร
3.3 ประกาศรายชื่อและเลขประจ าตัวสอบ วันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ www.snr.ac.th
กรณี มี ปัญ หาติดต่อ ได้ที่ โ รงเรียนศึก ษานารี ภายใน วันที่ 5 มกราคม 2566 พร้อมหลัก ฐานการ
ชาระเงิน ก่อน 12.00 น.
4. ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ และการชาระเงินค่าสมัครสอบ
4.1 เข้าเว็บไซต์ www.snr.ac.th
คลิกเลือกโครงการที่ต้องการสมัครสอบ ดังนี้
1. ห้องเรียนปกติ
1.1 เลือกเมนู
เพื่อกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม ที่ก าหนด โดยตรวจสอบข้อมู ลที่ กรอกให้ถูก ต้องครบถ้วนตามความจริง และคลิกปุ่ม
ลงทะเบียนสมัคร ระบบจะออกฟอร์มชาระเงินตามข้อ 1.2 สั่งพิมพ์แบบฟอร์มชาระเงิน แล้วข้ามไป
ทาข้อ 1.3
1.2 เลือกเมนู
แล้วกรอก
หมายเลขประจาตัวประชาชน เพื่อจัดพิมพ์แบบฟอร์มที่จะนาไปชาระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร ทั่วประเทศ หรือ ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกธนาคาร
1.3 นาแบบฟอร์มชาระเงิน ไปชาระเงินทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคาร ทั่วประเทศ
โดยแบบฟอร์มชาระเงินต้องไม่มกี ารแก้ไข ธนาคารจะคืน ส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์มชาระเงินให้ผู้สมัคร
เก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือ ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกธนาคาร
1.4 หลังจากชาระเงิน ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินได้ทาง
เว็บไซต์ http://regist.snr.ac.th/samak_pre_m1_normal65
เมนู
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทาการ
ให้ติดต่อโรงเรียนศึกษานารี (โปรดชาระเงินภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2565 หลังจากนั้นจะชาระ
ไม่ได้ เนื่องจากธนาคารจะปิดระบบ)
1.5 โรงเรียนศึกษานารีจะไม่คืนค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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2. ห้องเรียนพิเศษ(SMTE)
2.1 เลือกเมนู
เพื่อกรอกข้อมู ล
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง และคลิกปุ่ม
ลงทะเบียนสมัคร ระบบจะออกฟอร์มชาระเงินตามข้อ 2.2 สั่งพิมพ์แบบฟอร์มชาระเงิน แล้วข้ามไป
ทาข้อ 2.3
2.2 เลือกเมนู
แล้วกรอก
หมายเลขประจาตัวประชาชน เพื่อจัดพิมพ์แบบฟอร์มที่จะนาไปชาระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร ทั่วประเทศ หรือ ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกธนาคาร
2.3 นาแบบฟอร์มชาระเงิน ไปชาระเงินทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคาร ทั่วประเทศ
โดยแบบฟอร์มชาระเงินต้องไม่มกี ารแก้ไข ธนาคารจะคืน ส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์มชาระเงินให้ผู้สมัคร
เก็บไว้เป็นหลักฐานหรือ ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกธนาคาร
2.4 หลังจากชาระเงิน ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินได้ทาง
เว็บไซต์ http://regist.snr.ac.th/samak_pre_m1_special65
เมนู
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทาการ
ให้ติดต่อโรงเรียนศึกษานารี (โปรดชาระเงินภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2565 หลังจากนั้นจะชาระ
ไม่ได้ เนื่องจากธนาคารจะปิดระบบ)
2.5 โรงเรียนศึกษานารีจะไม่คืนค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ(SMTE)
3.1 เลือกเมนู
เพื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด โดยตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง
และคลิกปุ่ม ลงทะเบียนสมัคร ระบบจะออกฟอร์มชาระเงินตามข้อ 3.2 สั่งพิมพ์แบบฟอร์มชาระเงิน
แล้วข้ามไปทาข้อ 3.3
3.2 เลือกเมนู
แล้วกรอกหมายเลขประจาตัวประชาชน เพื่อจัดพิมพ์แบบฟอร์มทีจ่ ะนาไปชาระเงินค่าสมัคร ที่ธนาคาร
ทั่วประเทศ หรือ ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกธนาคาร
3.3 นาแบบฟอร์มชาระเงิน ไปชาระเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร ทั่วประเทศ
โดยแบบฟอร์มชาระเงินต้องไม่มีการแก้ไข ธนาคารจะคืน ส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์มชาระเงินให้ผู้สมัคร
เก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือ ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกธนาคาร
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3.4 หลังจากชาระเงิน ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินได้ทาง
เว็บไซต์ http://regist.snr.ac.th/samak_pre_m1_normalandspecial65
เมนู
หากไม่มีการเปลีย่ นแปลงภายใน 3
วันทาการ ให้ติดต่อโรงเรียนศึกษานารี (โปรดชาระเงินภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2565 หลังจากนั้นจะชาระ
ไม่ได้ เนื่องจากธนาคารจะปิดระบบ)
3.5 โรงเรียนศึกษานารีจะไม่คืนค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. กาหนดการสอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
รอบเช้า ห้องเรียนปกติ
ช่วงเวลา
07.00 – 07.45 น.
07.45 – 08.00 น.
08.30 – 11.30 น.

รายละเอียด
ตรวจสอบรายชื่อ/เลขประจาตัวสอบ/เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ
เข้าแถวกลางสนาม เดินเข้าห้องสอบ
-นักเรียนเข้าสอบตามตารางสอบ
-ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม รับฟังหลักสูตรต่างๆของโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ห้องเรียนปกติ
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
08.30 – 11.30 น.
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา
รอบบ่าย ห้องเรียนพิเศษ(SMTE)
ช่วงเวลา
12.00 – 12.30 น.
12.30 – 12.45 น.
13.00 – 15.30 น.

25 ข้อ
25 ข้อ
25 ข้อ
25 ข้อ
25 ข้อ

รายละเอียด
ตรวจสอบรายชื่อ/เลขประจาตัวสอบ/เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ
เข้าแถวกลางสนาม เดินเข้าห้องสอบ
-นักเรียนเข้าสอบตามตารางสอบ
-ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม รับฟังหลักสูตรต่างๆของโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ห้องเรียนพิเศษ
วิชาคณิตศาสตร์
20 ข้อ(ปรนัย) / 10 ข้อ(เติมคาตอบ)
13.00 – 15.30 น.
วิชาวิทยาศาสตร์
20 ข้อ(ปรนัย) / 10 ข้อ(เติมคาตอบ)
วิชาภาษาอังกฤษ
40 ข้อ
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6. ประกาศผลการสอบ
วันที่ 14 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.snr.ac.th
7. สถานที่สอบ ณ โรงเรียนศึกษานารี
8. ทุนการศึกษา
ชิง ทุนการศึกษาพร้อ มเกียรติบัตร(แจกทั้ง ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) มู ลค่ารวม
20,000 บาท ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
จานวน 1 ฉบับ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
จานวน 1 ฉบับ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
จานวน 1 ฉบับ
9. สิ่งที่ต้องนามาในวันสอบและการปฏิบัติตนในวันสอบ
1. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวนักเรียน
2. โรงเรียน แจก ดินสอดา 2B ยางลบ กบเหลาดินสอและปากกาลูกลื่น คนละ 1 ชุด
3. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้นาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
5. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
6. ผู้เข้าสอบสามารถนาข้อสอบออกจากห้องสอบได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จ
7. การสอบให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
10. การรับรางวัลและเกียรติบัตร
ให้ติดต่อรับรางวัลที่โรงเรียนศึกษานารี พร้อมหลักฐานยืนยันตัวบุคคล โดยนาบัตรประจาตัว
นักเรียน หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) มายืนยันเพื่อขอรับรางวัล (นักเรียนที่ได้รับเกียรติบตั ร
และเงินรางวัลให้ติดต่อรับภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566 วันเวลาราชการ
ช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. หากไม่มาภายในวันและเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์)
11. เกณฑ์การตัดสินผลคะแนนในกรณีที่คะแนนรวมในแต่ละรางวัลเท่ากัน
ห้องเรียนปกติ โรงเรียนจะพิจารณาผลคะแนนการสอบรายวิชาตามลาดับ ดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย
4. วิชาสังคมศึกษา
5. วิชาภาษาอังกฤษ
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ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจะพิจารณาผลคะแนนการสอบรายวิชาตามลาดับ ดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
12. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่ ม บริ ห ารงานวิ ช าการ โรงเรี ย นศึ ก ษานารี หมายเลขโทรศั พ ท์ 02-466-7223 ต่ อ
143,144,175
ทั้งนี้ การพิจารณาผลการสอบของคณะกรรมการโรงเรียนศึกษานารีถือเป็นการสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ)์
ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษานารี

