ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก
ปี การศึกษา 2560
โรงเรี ยนสุ คนธี รวิทย์ จะรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนชั้นเตรี ยมอนุ บาล ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6
ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ) ปี การศึก ษา 2560 ตาม
รายละเอียดในการรับสมัครและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. การรับสมัคร
1.1 สถานที่
1.2 วัน เวลา

1.3 การสมัคร

โรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์
- กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันรับสมัคร
- ชั้น เตรี ยมอนุ บ าล ชั้นอนุ บาล 1 และชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ยืนยันการสมัครที่
โรงเรี ยน วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
- ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 – 6 และชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และ 4 ยืนยันการสมัครที่
โรงเรี ยน วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
- ชั้นเตรี ยมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผูป้ กครองกรอก
ข้อมูลการสมัครออนไลน์ และนานักเรี ยนไปยืนยันการสมัครที่โรงเรี ยน
- ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 – 6 และชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และ 4 นัก เรี ย นหรื อ
ผูป้ กครองกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ และไปยืนยันการสมัครที่โรงเรี ยนด้วย
ตนเอง (นักเรี ยน – แต่งกายชุดนักเรี ยน)

2. วิธีการรับเข้ าเรียน
2.1 ชั้นเตรี ยมอนุ บาล ชั้นอนุ บาล 1 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 รับโดยการสัมภาษณ์และทดสอบความ
พร้อม สำหรั บชั้ นประถมศึ กษำปี ที่ 1 รั บตรงโดยไม่ ต้องสอบคัดเลื อก แต่ ต้องสอบเพื่ อวัดระดับ
ควำมรู้ ในภำยหลังเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรเข้ ำศึกษำของนักเรี ยน
2.2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 6 รับโดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 รับโดยการสอบคัดเลือก
(ดูรายละเอียดในประกาศโรงเรี ยน)
3. ขั้นตอนการสมัคร
3.1 กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ ให้ชัดเจนครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรี ยนสุ คนธี รวิท ย์
www.sukhon.ac.th (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันรับสมัคร)
3.2 เตรี ยมหลักฐานตามระดับชั้นที่สมัคร
3.3 นาหลักฐานไปยืนยันการสมัครที่โรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์ดว้ ยตนเอง

3.4 นาหลักฐานไปให้กรรมการรับสมัครตรวจสอบ เพื่อพิมพ์ใบสมัครและออกเลขประจาตัวสอบ
3.5 นาใบสมัครพร้อมหลักฐานไปชาระค่าสมัครสอบ รับใบเสร็ จและบัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ
4. การสอบคัดเลือก
4.1 กาหนดวันสอบ
ชั้นเตรี ยมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1 ทดสอบความพร้อมในวันสมัคร
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ทดสอบความพร้ อ มในวัน สมัค ร และสอบเพื่ อ วั ด ระดั บ ควำมรู้
วันอำทิตย์ ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2560
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 6, ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
4.2 การเข้าสอบ นักเรี ยนต้องแสดงบัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบจึงจะอนุญาตให้เข้าสอบ
4.3 ตารางสอบ ห้องสอบและเลขที่นงั่ สอบ ดูจากประกาศโรงเรี ยนสุ คนธี รวิทย์ หรื อ ทางเว็บไซต์
ของโรงเรี ยน www.sukhon.ac.th วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
4.4 สถานที่ทดสอบ โรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
5. การประกาศผลสอบ
ชั้นเตรี ยมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1
ประกาศผลสอบในวันทดสอบความพร้อม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ประกาศผลสอบในวันทดสอบความพร้อม รับตรงโดยไม่ตอ้ งสอบคัดเลื อก แต่ตอ้ งสอบเพื่อวัดระดับ
ความรู ้ โดยจะแจ้งผลสอบให้ผูป้ กครองทราบเป็ นรายบุคคลในภายหลัง เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
เข้าศึกษาของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 6, ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์ หรื อ ทางเว็บไซต์ของโรงเรี ยน www.sukhon.ac.th

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ต้ องศึกษารายละเอียดการรายงานตัวแนบท้ ายประกาศ และไปรั บ
แบบฟอร์ มใบมอบตัว พร้ อมเตรี ยมเอกสารหลักฐานไปรายงานตัว และชาระค่ าธรรมเนียมตาม
วันเวลาทีก่ าหนด มิฉะนั้นจะถือว่ าสละสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์ หรื อ ทางเว็บไซต์ของโรงเรี ยน www.sukhon.ac.th

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้ อเขียน) ได้ ต้ องศึกษารายละเอียดแนบท้ ายประกาศ และมาสอบ
สัมภาษณ์ ตามวันเวลาทีก่ าหนด มิฉะนั้นจะถือว่ าสละสิทธิ์

6. การสอบสั มภาษณ์ (สาหรับนักเรียนสอบคัดเลือกเข้ าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4)
6.1 นักเรี ยนที่ผา่ นการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เข้าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จะต้ องมาสอบสั มภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.

ถ้าไม่ มาสอบสัมภาษณ์ จะถือว่ าสละสิทธิ์
6.2 นักเรี ยนที่ผา่ นการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เข้าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จะประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ต้ องศึกษารายละเอียดการรายงานตัวแนบท้ ายประกาศ และไปรั บ
แบบฟอร์ มใบมอบตัว พร้ อมเตรี ยมเอกสารหลักฐานไปรายงานตัว และชาระค่ าธรรมเนียมตาม
วันเวลาทีก่ าหนด มิฉะนั้นจะถือว่ าสละสิทธิ์
7. การรายงานตัวและชาระค่ าธรรมเนียมการเรียน
7.1 ชั้นเตรี ยมอนุ บาลและชั้นอนุ บาล 1 กาหนดวันรายงานตัวตามที่โรงเรี ยนนัดหลังจากการผ่านการ
สมัครและทดสอบความพร้อมแล้ว
7.2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 กาหนดวันรายงานตัวตามที่ โรงเรี ยนนัดหลังจากการผ่านการสมัครและ
ทดสอบความพร้อมแล้ว
7.3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 6, ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 กาหนดวันรายงานตัวจะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศผลสอบ

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ท้ังตัวจริ งและตัวสารอง ให้ เข้ ารายงานตัวตามวันเวลาที่
กาหนดให้ ตามประกาศ หากพ้ นกาหนดถื อว่ าสละสิ ทธิ์ จะได้ เรี ยกผู้ มีสิทธิ์ในลาดับถัดไปเข้ า
รายงานตัว

ประกาศโรงเรียนสุ คนธีรวิทย์
เรื่ อง การรับสมัครนักเรียนชั้ นเตรียมอนุบาล ชั้ นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6
ปี การศึกษา 2560
_____________________________________________
ด้วย โรงเรี ยนสุ คนธี รวิทย์ จะรับนักเรี ยนชั้นเตรี ยมอนุ บาล ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6
ปี การศึกษา 2560 โดยการสัมภาษณ์ ทดสอบความพร้อม และทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ ตามรายละเอียด
ในการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผูส้ มัครเข้าเรี ยนชั้นเตรี ยมอนุ บาล ต้องมีอายุครบ 2 ปี ชั้นอนุ บาล 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปี ชั้นอนุบาล
2 ต้องมี อายุค รบ 4 ปี และชั้น อนุ บ าล 3 ต้อ งมี อายุครบ 5 ปี (นับ วัน เกิ ด ถึ งวัน ที่ 16 พฤษภาคม
2560)
1.2 ผูส้ มัครเข้าเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ต้องมีอายุครบ 6 ปี และจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 หรื อกาลัง
เรี ย นอยู่ในชั้น อนุ บ าล 3 ปี การศึ ก ษา 2559 ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ต้องมี อ ายุค รบ 7 ปี และจบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 หรื อกาลังเรี ยนอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ต้องมีอายุครบ 8 ปี และจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หรื อกาลังเรี ยนอยู่
ในชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2559 ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ต้องมี อายุครบ 9 ปี และจบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 หรื อกาลังเรี ยนอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ต้องมีอายุครบ 10 ปี และจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หรื อกาลังเรี ยนอยู่
ในชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2559 ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ต้องมี อายุครบ 11 ปี และจบ
การศึ กษาชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 หรื อก าลังเรี ยนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2559
(นับวันเกิดถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)
1.3 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์
2. การรับสมัคร
2.1 กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันรับสมัคร
2.2 ยืนยันการสมัคร
- ชั้นเตรี ยมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ยืนยันการสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์
(ไม่เว้นวันหยุด ยกเว้น ช่วงวันขึ้นปี ใหม่)

- ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 6
ยืนยันการสมัคร วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์
2.3 - ชั้นเตรี ยมอนุ บาล ชั้นอนุ บ าล 1 และชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ผูป้ กครองกรอกข้อมูลการสมัคร
ออนไลน์ และนานักเรี ยนไปยืนยันการสมัครที่โรงเรี ยน
- ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 – 6 นัก เรี ยนหรื อผูป้ กครองกรอกข้อมู ลการสมัครออนไลน์ และไป
ยืนยันการสมัครที่โรงเรี ยนด้วยตนเอง (นักเรี ยน – แต่งกายชุดนักเรี ยน)
3. หลักฐานการสมัครและค่ าธรรมเนียม
3.1 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง จานวน 2 รู ป
(ติดใบสมัคร 1 รู ป และบัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ 1 รู ป)
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัครเข้าเรี ยน
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา (ในกรณี บิดา ถึงแก่กรรม ให้ใช้สาเนาใบมรณบัตรแทน)
3.4 สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ในกรณี มารดา ถึงแก่กรรม ให้ใช้สาเนาใบมรณบัตรแทน)
3.5 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อของผูส้ มัครเข้าเรี ยน – บิดา – มารดา (ถ้ามี)
3.6 ค่าสมัครสอบ จานวนเงิน 300 บาท (ชาระแล้วไม่จ่ายคืน)
4. จานวนทีร่ ับสมัคร
ชั้นเตรี ยมอนุบาล
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
5. กาหนดการสอบ
ชั้นเตรี ยมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

50
60
50
20
30
20
10
20

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

สัมภาษณ์ และทดสอบความพร้อมในวันสมัคร นักเรี ยนที่ ผ่าน
การคัดเลื อกให้รับเอกสารมอบตัวและชาระค่าธรรมเนี ยมการ
เรี ยนตามวันที่กาหนด

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

ทดสอบการอ่าน การเขียน การคานวณ และความพร้อมในวัน
สมัค ร นัก เรี ย นที่ ผ่า นการคัด เลื อ กให้รับ เอกสารมอบตัวและ
ชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยนตามวันที่กาหนด
รั บ ตรงโดยไม่ ต้ อ งสอบคั ด เลื อ ก แต่ ต้ อ งสอบเพื่ อ วั ด ระดั บ
ควำมรู้ เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรเข้ ำศึกษำของนักเรี ยน
สอบวัดระดับควำมรู้ วันอำทิตย์ ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2560
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 6
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
กาหนดวิชาและเวลาสอบ ดังนี้
เวลา
วิชา
09.00 น. – 09.50 น.
คณิ ตศาสตร์
09.50 น. – 10.40 น.
ภาษาไทย
10.40 น. – 11.40 น.
อ่านออกเสี ยงภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและคิดคานวณ
6. การประกาศผลสอบ
ชั้นเตรี ยมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1 ประกาศผลสอบในวันทดสอบความพร้อม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ประกาศผลสอบในวันทดสอบความพร้ อม รับ ตรงโดยไม่ตอ้ ง
สอบคัดเลื อก แต่ ต้อ งสอบเพื่ อ วัดระดับ ความรู ้ โดยจะแจ้งผล
สอบให้ผูป้ กครองทราบเป็ นรายบุ ค คลในภายหลัง เพื่ อเตรี ย ม
ความพร้อมในการเข้าศึกษาของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 6
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
7. กาหนดวันรายงานตัวและชาระค่ าธรรมเนียมการเรียน
7.1 ชั้นเตรี ยมอนุ บาลและชั้นอนุ บาล 1 กาหนดวันรายงานตัวตามที่โรงเรี ยนนัดหลังจากการผ่านการ
สมัครและทดสอบความพร้อมแล้ว
7.2 ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 กาหนดวันรายงานตัวตามที่ โรงเรี ยนนัดหลังจากการผ่านการสมัครและ
ทดสอบความพร้อมแล้ว
7.3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 6 กาหนดวันรายงานตัวจะประกาศให้ทราบในวันประกาศผลสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559
(นางแน่งน้อย ตราชู)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์

ประกาศโรงเรียนสุ คนธีรวิทย์
เรื่ อง การรับสมัครนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2560
_______________________________________________
ด้ว ย โรงเรี ย นสุ คนธี ร วิ ท ย์ จะรั บ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 (สาย
วิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ) ปี การศึกษา 2560 โดยการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดในการรับสมัค รและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1.1 ผูส้ มัครเข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ต้องสาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่า หรื อกาลังเรี ยนอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559
1.2 ผูส้ มัค รเข้าเรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ต้องส าเร็ จการศึ ก ษาชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 ตามหลัก สู ต ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่า หรื อกาลังเรี ยนอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559
1.3 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
1.4 เป็ นโสด
1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์
2. การรับสมัคร
2.1 กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันรับสมัคร
2.2 ยืนยันการสมัคร วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์
2.3 นักเรี ยนหรื อผูป้ กครองกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ และไปยืนยันการสมัครที่โรงเรี ยนด้วย
ตนเอง (นักเรี ยน – แต่งกายชุดนักเรี ยน)
3. หลักฐานการสมัครและค่ าธรรมเนียม
3.1 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ ง จานวน 2 รู ป
(ติดใบสมัคร 1 รู ป และบัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ 1 รู ป)
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัครเข้าเรี ยน
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา (ในกรณี บิดา ถึงแก่กรรม ให้ใช้สาเนาใบมรณบัตรแทน)
3.4 สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ในกรณี มารดา ถึงแก่กรรม ให้ใช้สาเนาใบมรณบัตรแทน)
3.5 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อของผูส้ มัครเข้าเรี ยน – บิดา – มารดา (ถ้ามี)
3.6 ค่าสมัครสอบ จานวนเงิน 300 บาท (ชาระแล้วไม่จ่ายคืน)

4. จานวนทีร่ ับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

จานวน
จานวน

120
40

คน
คน

5. กาหนดการสอบ
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกาหนดวิชาและเวลาสอบ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
09.00 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 11.30 น.
12.30 น. – 13.30 น.
13.30 น. – 15.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
09.00 น. – 11.00 น.
11.00 น. – 12.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 16.00 น.

วิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย – สังคมศึกษา

6. การประกาศผลสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
7. การสอบสั มภาษณ์ (สาหรับนักเรียนสอบคัดเลือกเข้ าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4)
7.1 นักเรี ยนที่ผา่ นการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เข้าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จะต้ องมาสอบสั มภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.

ถ้าไม่ มาสอบสัมภาษณ์ จะถือว่ าสละสิทธิ์
7.2 นักเรี ยนที่ผา่ นการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เข้าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จะประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
8. กาหนดวันรายงานตัวและชาระค่ าธรรมเนียมการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 กาหนดวันรายงานตัวจะประกาศให้ทราบในวันประกาศผลสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559
(นางแน่งน้อย ตราชู)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์

