
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ 
 

 ห้องเรียนพิเศษ GP 
 กำหนดการ   วัน – เวลา      สถานที่    
 สอบคัดเลือก    7  มีนาคม 63 (08.30 – 15.00 น.)   
       08.30 น.  รวมนักเรียนช้ีแจ้งข้อมูลก่อนสอบ โดมหน้าอาคาร 109 ปี 
       09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์    อาคาร 5  
       11.10 – 12.10 น. ภาษาอังกฤษ   อาคาร 5  
       13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์   อาคาร 5   
 ประกาศผล    11 มีนาคม 63 (08.30 – 12.00 น.)   บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 2  
             เว็บไซต์ http://www.suw.ac.th 
 รายงานตัว/มอบตัว  12 มีนาคม 63 (08.30 น.)    หอประชุม 32   
 
  
 ห้องเรียนพิเศษ EP   
 กำหนดการ   วัน – เวลา      สถานที่    
 สอบคัดเลือก   7  มีนาคม 63  (08.30 – 14.30 น.)  
       08.30 น.  รวมนักเรียนช้ีแจ้งข้อมูลก่อนสอบ โดมหน้าอาคาร 109 ปี 
       09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์    อาคาร 5  
       10.10 – 11.40 น. ภาษาอังกฤษ   อาคาร 5  
       13.00 – 14.00 น. วิทยาศาสตร์   อาคาร 5   
      14.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์  อาคา 109 ปี 
 
 ประกาศผล    11 มีนาคม 63 (08.30 – 12.00 น.)   บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 2  
             เว็บไซต์ http://www.suw.ac.th 
 รายงานตัว/มอบตัว  12 มีนาคม 63 (08.30 น.)    หอประชุม 32  
 
 
ห้องเรียนพิเศษ MP    
  กำหนดการ                       วัน – เวลา   สถานที่    
 สอบคัดเลือก   7  มีนาคม 63  (08.30 – 15.30 น.)  
       08.30 น.  รวมนักเรียนช้ีแจ้งข้อมูลก่อนสอบ โดมหน้าอาคาร 109 ปี 
       09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์    อาคาร 5  
       10.10 – 11.40 น. ภาษาอังกฤษ   อาคาร 5  
       13.00 – 14.00 น. วิทยาศาสตร์   อาคาร 5   
       14.10 -  15.10 น. ภาษาจีน   อาคาร 5 
      15.10 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์  อาคา 109 ปี 
 ประกาศผล    11 มีนาคม 63 (08.30 – 12.00 น.)   บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 2  
             เว็บไซต์ http://www.suw.ac.th 
 รายงานตัว/มอบตัว  12 มีนาคม 63 (08.30 น.)    หอประชุม 32  
 
 
 
 



 
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษ 

 
 

 ห้องเรียนพิเศษ GP 
 กำหนดการ   วัน – เวลา      สถานที่    
 สอบคัดเลือก    8  มีนาคม 63 (08.30 – 15.00 น.)   
       08.30 น.  รวมนักเรียนช้ีแจ้งข้อมูลก่อนสอบ โดมหน้าอาคาร 109 ปี 
       09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์    อาคาร 5  
       11.10 – 12.10 น. ภาษาอังกฤษ   อาคาร 5  
       13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์   อาคาร 5   
 ประกาศผล    13 มีนาคม 63 (08.30 – 12.00 น.)   บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 2  
             เว็บไซต์ http://www.suw.ac.th 
 รายงานตัว/มอบตัว  18 มีนาคม 63 (08.30 น.)    หอประชุม 32   
 
  
 ห้องเรียนพิเศษ EP   
 กำหนดการ   วัน – เวลา      สถานที่    
 สอบคัดเลือก   8  มีนาคม 63  (08.30 – 14.30 น.)  
       08.30 น.  รวมนักเรียนช้ีแจ้งข้อมูลก่อนสอบ โดมหน้าอาคาร 109 ปี 
       09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์    อาคาร 5  
       10.40 – 12.10 น. ภาษาอังกฤษ   อาคาร 5  
       13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร์   อาคาร 5   
      14.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์  อาคา 109 ปี 
 
 ประกาศผล    13 มีนาคม 63 (08.30 – 12.00 น.)   บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 2  
             เว็บไซต์ http://www.suw.ac.th 
 รายงานตัว/มอบตัว  18 มีนาคม 63 (08.30 น.)    หอประชุม 32  
 


