
ขั้นตอนการเตรียมตัววันสอบ



ตารางสอบข้อเขียน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา จ านวนเวลา(นาที) รายวิชาที่สอบ

09.00 น.- 10.00 น. 60 คณิตศาสตร์

10.05 น. - 11.05 น. 60 ภาษาอังกฤษ

11.05 น. - 12.05 น. (พักกลางวัน)

12.05 น. - 13.05 น. 60 วิทยาศาสตร์

13.10 น. - 14.10 น. 60 ภาษาไทย



ตารางสอบข้อเขียน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ทุกแผนการเรียน+SMTE)

เวลา จ านวนเวลา(นาที) รายวิชาที่สอบ
09.00 น. - 10.00 น. 60 คณิตศาสตร์

10.05 น. - 11.05 น. 60 ภาษาอังกฤษ

11.05 น. - 12.05 น. (พักกลางวัน)

12.05 น. - 13.05 น. 60 วิทยาศาสตร์

13.10 น. - 14.10 น. 60 ภาษาไทย



ตารางสอบข้อเขียน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

วันที่ 2 : วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะ SMTE)

เวลา จ านวนเวลา(นาที) รายวิชาที่สอบ
09.00 - 11.00 120 คณิตศาสตร์

11.00 - 12.40 (พักกลางวัน)

13.00 - 15.00 120 วิทยาศาสตร์



แนวปฏิบัติการเข้าห้องสอบ
1. นักเรียน 1 คน เท่านั้น งด “ผู้ปกครอง” พักคอยในพื้นที่โรงเรียน
2. ห้ามลืม บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน  
3. บัตรประจ าตัวผู้สอบ รับที่ ห้องสอบ
4. การแต่งกายชุดนักเรียน  เครื่องแบบของโรงเรียน

5. อนุญาตใหส้วมนาฬิกาเฉพาะแบบ “เข็ม” งด “ดิจิตอล” ทุกรูปแบบ
6. อย่าลืม “ดินสอ 2B” ปากกา ยางลบ บรรจุลง ซองใส
7. เตรียม อาหาร และ น้ าดื่ม ให้เพียงพอ ไม่มีจ าหน่ายอาหาร
8. สวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์
9. ใบรับรองผลการตรวจ ATK รับรองภายใน 48 ชั่วโมง โดยสถานพยาบาลรับรอง หรือ
ใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน ส่งผลใน กลุ่ม Line ของห้องสอบ

“โทรศัพท์”  ไม่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ โดยจัดเก็บลงกระเปา๋ใว้นอกห้องสอบ



อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวันสอบ

บัตรประจ ำตัวนักเรียน /
บัตรประชำชน และ         
ใบรับรองผลตรวจ ATK

01 03

ดินสอ 2B /ปำกกำ
ยำงลบ
บรรจุลงซองใส

อำหำร น  ำ /เครื่องดื่ม

ห้ามลืม !
นำฬิกำข้อมือ

แบบเข็ม

02 04

สายเกิน 30 นาที หมดสิทธิ์สอบ

“หำกต้องกำรเพิ่มเติม
แจ้งที่ กลุ่มไลน์ห้องสอบ”

“เตรียมมำจำกบ้ำน”
รับประทำนอำหำรกลำงวันในห้องสอบ



แผนผังบริเวณโรงเรียน



อาคารสอบ

อาคารสอบ

จุดคัดกรอง
กลุ่มปกติ

ประตูเข้า-ออก
กลุ่มเสี่ยง 

ประตู 2
ติดสัญลักษณ์

สีแดง
หน้ารถ

อาคารสอบ

ประตู 3ประตู 2

ปร
ะต

ู 1

รถบุคลากร
06.00 ประตูพระ

รถบุคลากร
หลัง 06.00 ประตูสะพานลอย



“อาคารเรียน-ห้องสอบ”

นักเรียนสังเกตป้ายห้องสอบ



จุด Check in

รำยงำนตัว 07.30 น. - 08.45 น.



โซน A ห้องสอบ  อำคำรกำญจนภูมินทร์

โซน B ห้องสอบ อำคำรกำญจนภูมินทร์

โซน A

โซน B

ชั้นที่ 5 ห้องสอบ 1504 – 1514  ขึ นบันไดทิศตะวันตก

ชั้นที่ 6 ห้องสอบ 1603 - 1614 ขึ นบันไดกลำง

อำคำรปรำชญ์ปัญญำ ห้องสอบ 4102 -4104 เดินไปอำคำรปรำชญ์ปญัญำ

ชั นที่ 4 ห้องสอบ 1403 – 1413 บันไดทิศตะวันออก

นักเรียน Check in : 07.30 น.-8.30 น ข้ึนห้องสอบ

โซน C  ด้ำนท้ำยโดม

ด้ำนหน้ำโดม



นักเรียน Check in : 07.30 น.-8.30 น. ขึ้นห้องสอบ

โรงอำหำร อำคำรสิรินทร์พัฒนำ บันไดหอประชุมพระอุบำลีฯ
ชั น 2 ห้องสอบที่ 2202, ห้องสอบที่ 2203, ห้องสอบที่ 2205,

ห้องสอบ แนะแนว ห้องสอบเยอรมัน

โซน C  อำคำรกำญจนภูมินทร์ ท้ำยโดม

ชั นที่ 3 ห้องสอบ 1311-1312 (ห้องฟิสิกส์) 
โซน C



นักเรียน Check in : 

กรณี ATK บวก : อำคำรสิริวรเมธำ
ส่งนักเรียน ประตู 2
ประตูเปิด 08.30 น

กรณีเสี่ยงสูง หำยจำกโควิด ต่ ำกว่ำ 1 เดือน
ส่งนักเรียน ณ ประตู 2 
ประตูเปิด 08.15 น. 
สถำนที่สอบ ด้ำนล่ำงอำคำรปรำชญปัญญำ



อำคำรกำญจนภูมินทร์
01.
ห้องสอบที่ 1-ห้องสอบที่ 36



อาคารกาญจนภูมินทร์ : ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก (ทิศตะวันออก)   ขึ นบันไดด้ำนประชำสัมพันธ์

ชั นที่ 4 ห้องสอบ 1403 – 1413 
บันไดทิศตะวันออก



อำคำรกำญจนภูมินทร์ : ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก(ฝั่งขวำมือ) ขึ นบันไดด้ำนหน้ำห้องนโยบำยและแผน

ชั นที่ 6 ห้องสอบ 1603 - 1614



อำคำรกำญจนภูมินทร์ : ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก(ฝั่งขวำมือ) ขึ นบันไดด้ำนหน้ำห้องนโยบำยและแผน

ชั นที่ 5 ห้องสอบ 1504 - 1514



อำคำรสิรินทร์พัฒนำ

ห้องสอบที่ 1311
ห้องสอบที่ 2202,
ห้องสอบที่ 2203, 
ห้องสอบที่ 2205,
ห้องสอบ แนะแนว
ห้องสอบ เยอรมัน



อาคารปราชญ์ปัญญา
02.

ห้องสอบที่ 37 –ห้องสอบที่ 39



ชั นที่ 2 ห้องสอบ 4202-4204  

อำคำรปรำชญ์ปัญญำ

(ห้องน้้าฝั่งตะวันตก)

ห้องน้้าชั้น 2 ฝั่งตะวันออก

ใต้อาคาร 
ห้องสอบส้าหรับนักเรียนกรณีเสี่ยงสูง



อำคำรสิริวรเมธำ
03.
ห้องสอบส ำรองส ำหรับกลุ่มเสี่ยง



จุดรับส่งนักเรียนและจุดคัดกรอง

จุดรับ- ส่งนักเรียนกลุ่มปกติ

จุดคัดกรองนักเรียน

(เฉพาะนักเรียนเท่านั้น - เข้าพื้นที)่

“ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองพักคอย”



พื้นที่ส าหรับส าหรับกลุ่มเส่ียงสงู

(พื้นที่สีแดง นร.ติดเชื้อ)

อำคำรสิริวรเมธำ

ด้านล่างอาคาร “สิริวรเมธา”

(ห้องน้้า ชั้น 2 ด้านบนท้ายอาคาร)



จุดรับส่งนักเรียนและจุดคัดกรอง :กรณีเสี่ยงสูง
จุดรับ- ส่ง นักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ติดสัญลักษณ์ “สีแดง” หน้ากระจกรถ

(เฉพาะนักเรียนเท่านั้น- เข้าพื้นที)่

ม.1 Line : 
AEMD_KPN65

Link แจ้งข้อมูล

ม.4

(ภายในวันที ่3 มีนาคม พ.ศ. 2565)



แนวปฏิบัติการเข้าห้องสอบ : กรณีกลุ่มเสี่ยง

1.กลุ่มเสี่ยงสูง : สัมผัสใกล้ชิด/กักตัวดูอาการ/หายจากโควิดต่ ากว่า 1 เดือน/ผล ATK บวก

2.นักเรียน 1 คน เท่าน้ัน งด “ผู้ปกครอง”  พักคอยในพ้ืนที่โรงเรียน
3. กรอกข้อมูลใน Link ข้อมูลส ารวจ 

4. เข้ากลุ่มไลน์ Line : AEMD_KPN65

5. กรรมการ นัดหมาย ซกัประวติั วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.
Meeting ID: 981 116 2315
Passcode: 12345678

6. ติดสัญลักษณ์ “สีแดง” หน้ากระจกรถ รับ-ส่งนักเรียนท่ี “ประตู 2”
7. เข้าพื้นที่บริเวณ เปิดประตู 2 เวลา 08.15 น. – 08.30 น.



“วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565”
สอบสัมภาษณ์และสอบความสามารถพิเศษ

ด้วยระบบ Online
รายละเอียดแยกตามแต่ละประเภท ยกเว้น “กีฬา”



บุตรข้าราชบริพาร
Meeting ID: 981 116 2315
Passcode: 12345678

การสอบสัมภาษณ์ บุตรข้าราชบริพาร: Online

08.00
ลงทะเบียน

Join Zoom

ปฐมนิเทศชี้แจง
✓ กรรมการเรียกขานชื่อ รายคน
✓ กด Reactions Raise Hand
✓ เปิดไมค์ เปิดกล้อง
✓ Join Breakout Room ตามหมายเลข



ครูเรียกขาน ชื่อนักเรียน
1.กด Reactions Raise Hand

2.เปิดกล้อง เปิดไมค์
3.แนะน าตัวเอง “หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล”

นักเรียน

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์



1.กด Join Breakout Room

5. นักเรียนกลับสู่ห้องประชุมใหญ่เพื่อรอ
ฟังค าชี้แจงหรือ Leave Meeting

2.เลือกห้องท่ีเข้ารับการสัมภาษณ์

3. รายงานตัวกับ กรรมการสัมภาษณ์ ประจ าห้อง
4. เริ่มสัมภาษณ์กับกรรมการประจ าห้อง

Join Breakout Room เข้าห้องสัมภาษณ์



“วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565”
นักเรียน English program

จัดส่ง “คลิปวีดีโอ” แทน “สัมภาษณ”์
* ไม่ต้องมาโรงเรียน* รายละเอียด “Next” 



รูปแบบการสัมภาษณ:์ ส่ง คลิปวีดีโอ:นักเรียน English Program

รายละเอียดส าหรับบันทึกคลิปวีดีโอ

แบบสอบถามผู้ปกครอง

https://forms.gle/1YL7z8T3BUpUHmdVA

Link ส่ง Clip VDO ส าหรับนักเรียน

https://forms.gle/fZoPjZs36hYHoKoe6

กลุ่ม LINE OpenChat



“วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565”
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์

สอบสัมภาษณ์ด้วยรูปแบบ Online

รายละเอียด “Next”



ช่องทางการส่งผลงานความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ

ช่องทางการ



สถานที่รองรับการจอดรถ:ตลาดกิเลน



“กลุ่ม Open chat”

ม.1 ม.4



>

CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik. 

Thanks!

รักษ์ศักด์ิศรี 
มีคุณธรรม 
น าวิชาการ 
สืบสานงานพระราชด าริ

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik. 
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