เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ติด
และเทคโนโลยี (SMTEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................เกิดวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .................อายุ............ปี

รูปถ่าย

หมู่โลหิต........... เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

1 นิ้ว

ภูมิลำเนาจังหวัด.............................................................................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่...................... หมู่ที่................
ตำบล...........................................ซอย........................................ถนน...........................................อำเภอ..........................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์............................................................
จบชั้น ป.6 จากโรงเรียน..............................................................อำเภอ.....................................จังหวัด...........................................
ชื่อผู้ปกครอง...........................................................อาชีพ................................โทรศัพท์...........................มือถือ...............................
ประสงค์สมัครเข้าเรียนประเภท โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนการเรียนในโครงการ (ใส่ตัวเลขหน้าแผนการเรียนที่ต้องการ ตามลำดับ 1 – 3)

เน้นวิทยาศาสตร์

เน้นคณิตศาสตร์

เน้นดิจิตอลเทคโนโลยี

ผลการเรียนเฉลีย่ รวม ชั้น ป.4 – 5..........................
ผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ ..................................

ผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระคณิตศาสตร์ ........................................

ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ มัคร

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.......................................................................ผู้ปกครอง

ห้องสอบที่........................หมายเลขห้อง......................................อาคารพลับพลา................
ผลการตรวจหลักฐาน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วลงเครื่องหมาย ✓ ในช่องวงเล็บ)
(......) สำเนา ปพ.1 หรือ (ปพ.7) ใบรับรองที่แสดงผลการเรียน ป.4 – 5
(......) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(......) สำเนาทะเบียนบ้าน
(......) ในเขตพื้นที่บริการ (......) นอกเขตพื้นทีใ่ น จ.นนทบุรี

(......) นอกเขตพื้นทีต่ ่างจังหวัด

ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจหลักฐาน
ได้รับเงินค่าสมัครจำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จเล่มที่.............................เลขที่......................
ลงชื่อ.......................................................................ผูร้ ับเงิน

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เลขประจำตัวผู้สอบ

บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

สอบวันที่ 3 เมษายน 2564 ประกาศผลวันที่ 7 เมษายน 2564
ชื่อ................................................................................นามสกุล.................................................................
ห้องสอบที่..................................หมายเลขห้อง.....................................อาคารพลับพลา.............................
ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ.....................................................ผู้ออกบัตร
.........../.........../............

.........../.........../............

ติติดด
รูรูปปถ่ถ่าายย
11 นินิ้ว้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ติด
ชื่อ...............................................นามสกุล......................................เกิดวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .................อายุ.............ปี

รูปถ่าย

หมู่โลหิต............. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

1 นิ้ว

ภูมิลำเนาจังหวัด...........................................................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่........................... หมู่ที่............
ตำบล..........................................ซอย........................................ถนน............................................อำเภอ.........................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์...........................................................
จบชั้น ม.3 จากโรงเรียน.............................................................อำเภอ.....................................จังหวัด...........................................
กรณีเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี เลขประจำตัว นบ................................................................................................................
ชื่อผู้ปกครอง...........................................................อาชีพ................................โทรศัพท์...........................มือถือ..............................
ประสงค์สมัครเข้าเรียนประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลการเรียนเฉลีย่ รวม 5 ภาคเรียน
ผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระฯวิทยาศาสตร์
ผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระฯคณิตศาสตร์

........................................
........................................
........................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ มัคร

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ...................................................................ผู้ปกครอง

ห้องสอบที่........................หมายเลขห้อง......................................อาคารพลับพลา................
ผลการตรวจหลักฐาน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วลงเครื่องหมาย ✓ ในช่องวงเล็บ)
(......) สำเนา ปพ.1 หรือ (ปพ.7) ใบรับรองที่แสดงผลการเรียน ม.1-3
(......) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(......) สำเนาทะเบียนบ้าน
(......) ม.3 เดิม รร.สตรีนนทบุรี
(......) ม.3 เดิม รร.อื่นใน จ.นนทบุรี (......) ม.3 เดิม รร.ต่างจังหวัด
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจหลักฐาน
ได้รับเงินค่าสมัครจำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จเล่มที่.............................เลขที่......................
ลงชื่อ.......................................................................ผูร้ ับเงิน

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เลขประจำตัวผู้สอบ

บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564

ติติดด

สอบวันที่ 4 เมษายน 2564 ประกาศผลวันที่ 7 เมษายน 2564

รูรูปปถ่ถ่าายย

ชื่อ................................................................................นามสกุล.................................................................

11 นินิ้ว้ว

ห้องสอบที่..................................หมายเลขห้อง.....................................อาคารพลับพลา.............................
ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร
.........../.........../............

ลงชื่อ.....................................................ผู้ออกบัตร
.........../.........../............

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTEP)
และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
รายละเอียด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

หลักฐานการสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SMTEP)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SMTE)

(1) เป็นนักเรียนหญิง จบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ป.4 - ป.5 ไม่ตำ่ กว่า 3.00
หรือร้อยละ 75 ขึ้นไป
(3) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
(4) มีทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษทั้งการพูด
การฟัง การอ่าน และการเขียนในระดับดี
(5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินยั
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

(1) เป็นนักเรียนหญิง จบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ตำ่ กว่า 3.00
หรือร้อยละ 75 ขึ้นไป
(3) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
(4) มีทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษทั้งการพูดการฟัง
การอ่าน และการเขียนในระดับดี
(5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินยั สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

จำนวน 108 คน
- ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ (1 ห้อง 36 คน)
- ห้องพิเศษคณิตศาสตร์ (1 ห้อง 36 คน)
- ห้องพิเศษดิจิตอลเทคโนโลยี (1 ห้อง 36 คน)
(1) ใบสมัครเรียนตามแบบฟอร์มของโครงการ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(5) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

จำนวน 30 คน (1 ห้อง)

(2) สำเนา ปพ.1 หรือ(ปพ.7)ใบรับรองการศึกษา
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร www.satrinon.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 23 มีนาคม 2564
วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ชำระค่าสมัครสอบ 100 บาท
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
การสอบคัดเลือกและ
เวลา 08.30 - 12.00 น.
เวลา 09.00 - 15.00 น.
วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
ประกาศผลสอบ
เวลา 09.00 - 16.30 น.
และรายงานตัว
โรงเรียนสตรีนนทบุรี และ www.satrinon.ac.th
มอบตัวและประชุม วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ผู้ปกครองนักเรียน เวลา 09.00 - 16.30 น.
การรับสมัคร

ความสำเร็จจากรุ่นพี่...สูร่ ุ่นน้อง
นางสาวลักษิกา พงษ์ทองเจริญ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
สอวน. ค่าย 1 ชีววิทยา

นางสาวสุธาทิพย์ รักญาติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
สอวน. ค่าย 1 ดาราศาสตร์

นางสาวคีตาพัทธ์ ชื่นวัฒนานนท์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
สอวน. ค่าย 1 ดาราศาสตร์

นางสาวอคิรา เจริญธนิกุล
ผ่านการสอนคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

