
ขั้นตอนการเตรียมตัววันสอบ



ตารางสอบข้อเขียน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันอาทิตย์ท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2566
เวลา จ านวนเวลา(นาที) รายวิชาที่สอบ

09.00 น.- 10.00 น. 60 คณิตศาสตร์

10.00 น. - 11.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ

11.00 น. - 12.00 น. (พักกลางวัน)

12.00 น. - 13.00 น. 60 วิทยาศาสตร์

13.00 น. - 14.00 น. 60 ภาษาไทย



ตารางสอบข้อเขียน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 (เฉพาะ SMTE)

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

11.00 - 12.40 (พักกลางวัน)

13.00 - 15.00 120 วิทยาศาสตร์



ตารางสอบข้อเขียน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ทุกแผนการเรียน+SMTE)

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

10.00 น. - 11.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ

11.00 น. - 12.00 น. (พักกลางวัน)

12.00 น. - 13.00 น. 60 วิทยาศาสตร์

13.00 น. - 14.00 น. 60 ภาษาไทย



แนวปฏิบัติการเข้าห้องสอบ

1. ผู้ปกครองสามารถพักคอยในพื้นที่โรงเรียนได้
2. ห้ามลืม บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน และ บัตรประจ าผู้สมัครสอบ  
3. การแต่งกายชุดนักเรียน  เครื่องแบบของโรงเรียน

4. อนุญาตให้สวมนาฬิกาเฉพาะแบบ “เข็ม” งด “ดิจิตอล” ทุกรูปแบบ
5. อย่าลืม “ดินสอ 2B” ปากกา ยางลบ บรรจุลง ซองใส
6. มีอาหารและเคร่ืองดื่มจ าหน่ายภายในโรงเรียน
7. สวมหน้ากากอนามัย พกพาเจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์
“โทรศัพท์”  ไม่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ โดยจัดเก็บลงกระเป๋าไว้นอกห้องสอบ

“มีครูน าพานักเรียนขึ้นห้องสอบ”



อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวันสอบ

บัตรประจ ำตัวนักเรียน /
บัตรประชำชน และบัตร
ประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ

01 03

ดินสอ 2B /ปำกกำ
ยำงลบ
บรรจุลงซองใส

อำหำร น  ำ /เครื่องดื่ม

ห้ามลืม !
นำฬิกำข้อมือ

แบบเข็ม

02 04

สายเกิน 30 นาที หมดสิทธิ์สอบ

“ทำงโรงเรียนมีอำหำรจ ำหน่ำย”



แผนผังบริเวณโรงเรียน



อาคารสอบ
“กาญจนภูมนิทร์”

อาคารสอบ
“สิรินทร์พัฒนา”

ประตู 3

ปร
ะตู

 1

จุดรวมพล



“อาคารเรียน-ห้องสอบ”

นักเรียนสังเกตป้ายห้องสอบ



จุด Check in
รำยงำนตัว 07.30 น. - 08.30 น.

ครูน ำนักเรียนขึ นห้องสอบ เวลำ 8.30 น.
กิจกรรมเคำรพธงชำติ : 8.00 น ณ ศูนย์กิจกรรมพระรำชวิริยำลังกำร



โซน A ห้องสอบ  อำคำร กำญจนภูมินทร์และอำคำรสิรินทร์พัฒนำ

โซน B ห้องสอบ อำคำร กำญจนภูมินทร์

โซน A

โซน B

ชั้น 3 ห้องสอบ หอประชุม 1 – หอประชุม 7 (ขึ้นบันไดบริเวณโรงอาหาร)

ชั้นที่ 4 ห้องสอบ 1403 – 1409 (ขึ้นบันไดทิศตะวันตก)

นักเรียน Check in : 07.30 น.-8.30 น ขึน้ห้องสอบ

ด้ำนหน้ำโดม

ชั้น 2 ห้องสอบ โสต 1 และ โสต 2 (ขึ้นบันไดกลาง)

ช้ันท่ี 5 ห้องสอบ 1504 – 1514 (ขึ้นบันไดกลาง)

ช้ันท่ี 6 ห้องสอบ 1602 - 1606 (ขึ้นบันไดทิศตะวันออก-ฝั่งประชาสัมพันธ์)

ชั้นที่ 6 ห้องสอบ 1608 - 1614 (ขึ้นบันไดทิศตะวันออก -ฝั่งประชาสัมพันธ์)



อำคำรกำญจนภูมินทร์
01.
ห้องสอบที่ 1-ห้องสอบที่ 35



อาคารกาญจนภูมินทร์ : ทศิตะวันออก

ทิศตะวันออก (ทิศตะวันออก)   ขึ นบันไดด้ำนประชำสัมพันธ์

ชั นที่ 4 ห้องสอบ 1602 – 1614 
บันไดทิศตะวันออก



อำคำรกำญจนภูมินทร์ : ทิศตะวันตก
ทิศตะวันก(ฝ่ังขวำมือ) ขึ นบันไดด้ำนหน้ำห้องนโยบำยและแผน

ชั นที่ 6 ห้องสอบ 1403 - 1409



อำคำรกำญจนภูมินทร์ : ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก(ฝ่ังขวำมือ) ขึ นบันไดด้ำนหน้ำห้องนโยบำยและแผน

ชั นที่ 5 ห้องสอบ 1504 – 1514

ชั นที่ 2 ห้องโสต 1 และ ห้องโสต 2



อำคำรสิรินทร์พัฒนำ
02.

ห้องสอบ : หอประชุม 1-หอประชุม 7
ชั น 3



อำคำรสิรินทร์พัฒนำ

ชั น 3 ห้องสอบ 
หอประชุม 1 – หอประชุม 7

ขึ นบันไดใต้อำคำรบริเวณโรงอำหำร



สถำนที่จอดรถ
03.

มีรถตู้รับส่งหมุนเวียน 4 คัน

“ตลำดกิเลน”

เฉพำะวันที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2566

งดจอดรถ
ในพื นที่โรงเรียน



สถานที่รองรับการจอดรถ:ตลาดกิเลน



จุดรับ-ส่ง
04.

ประตูที่ 1 และ ประตูที่ 3
นักเรียน



>
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