เลขประจาตัวสอบ 
สวัสดิการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ใบสมัครทดสอบ Pre-Test M.1’62
โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
*******************************************

ข้าพเจ้า  เด็กชาย  เด็กหญิง ........................................................................... บ้านเลขที่.......................
ถนน ............................ ตาบล/แขวง .......................... อาเภอ/เขต........................... จังหวัด.................................
โทรศัพท์............................. E-mail …...................………………… เป็นนักเรียนโรงเรียน..........................................
จังหวัด..................................... กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่.........................................................................
ชื่อผู้ปกครอง............................................ นามสกุล................................................ เกี่ยวข้องเป็น..........................
โทรศัพท์ผู้ปกครอง .................................................................................................................................................
ได้ชาระค่าสมัครทดสอบศักยภาพ Pre-Test M.1’62 เป็นจานวนเงิน ๔๐๐ บาท
ลงชื่อ..............................................ผูส้ มัคร/ผู้แทน
(.......................................................)

ลงชื่อ................................................ผู้ปกครอง
(.......................................................)

ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับสมัคร
หมายเหตุ : - ผลการสอบครั้งนี้จะไม่นามาประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.๑
- ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
(ส่วนของโรงเรียน)
บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ
Pre-Test M.1’62
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

เลขประจาตัวสอบ

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว



(ส่วนของนักเรียน)
บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ
Pre-Test M.1’62
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

เลขประจาตัวสอบ

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว



ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.)......................... นามสกุล...............................
ลงชื่อผู้สมัคร......................... ลงชื่อผู้ออกบัตร........................

ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.)......................... นามสกุล...............................
ลงชื่อผู้สมัคร......................... ลงชื่อผู้ออกบัตร........................

ห้องสอบที่ ............. ห้อง............. เลขที่...........

ห้องสอบที่ ............. ห้อง............. เลขที่...........

สวัสดิการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
**********************************************************************************
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ทั่วประเทศ
กาหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๒
วิธีการสมัคร
๑. รับใบสมัครได้ทุกวันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
ที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๒ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.sriayudhya.ac.th
๒. เขียนใบสมัครให้เรียบร้อย นารูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ติดในใบสมัคร
ที่บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
๓. สมัครด้วยตนเอง หรือผู้ปกครองสมัครให้ หรือทางโรงเรียนประถมศึกษารวบรวมรายชื่อนักเรียน
สมัครเป็นหมู่คณะ ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๒
ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ คนละ ๔๐๐ บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
กาหนดวันสอบ
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ลักษณะข้อสอบ
แบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด ๔ ตัวเลือก จานวน ๓ ฉบับ ๕ วิชา รายละเอียดดังนี้
ฉบับที่ ๑ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย
ฉบับที่ ๒ วิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ ๓ วิชาวิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษาฯ
ครอบคลุมเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

กาหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น รายละเอียดดังนี้
เวลา

เวลาสอบ
(นาที)

จานวน
ข้อสอบ

วิชาที่สอบ

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ
๔๐
คณิตศาสตร์
๐๙.๐๐-๑๐.๔๐ น. ๑๐๐
ฉบับที่ ๑
๔๐
ภาษาไทย
๑๐.๕๐-๑๑.๓๐ น. ๔๐
๔๐
ฉบับที่ ๒ ภาษาอังกฤษ
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๔๐
วิทยาศาสตร์
๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. ๙๐
ฉบับที่ ๓
๔๐
สังคมศึกษาฯ

คะแนน
เต็ม

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่สอบ
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามห้องเรียนที่โรงเรียนกาหนด
การเตรียมตัวเข้าสอบ
๑. นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเข้าทดสอบ
๒. เตรียมปากกา ดินสอดา 2B และยางลบ มาทาแบบทดสอบ
๓. เข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อฟังคาชี้แจงในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ
ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖
๔. ห้ามนักเรียนนาอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคิดคานวน นาฬิกาที่สามารถคิดคานวณ
และอุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจากอุปกรณ์ในข้อ ๒ เข้าห้องสอบ
๕. ผลการทดสอบความรู้จะไม่นาไปใช้ประกอบการพิจารณาในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การประกาศผลสอบ
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ป้ายประกาศอาคาร ๒ ชั้นล่าง หรือทางเว็บไซด์ของโรงเรียน
http://www.sriayudhya.ac.th หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งความจานงไว้กับเจ้าหน้าที่ในวันสอบคัดเลือก
รางวัล
๑. คะแนนรวมทุกรายวิชาสูงสุด ๕ รายวิชา รับเกียรติบัตรเหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา ๑๐๐๐
บาท ๒. คะแนนสูงสุด (ได้คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) แยกตามรายวิชา รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
พร้อมทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
๓. คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป แยกตามรายวิชา รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
๔. คะแนนร้อยละ ๘๕-๘๙
แยกตามรายวิชา รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๕. คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๔
แยกตามรายวิชา รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

