โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ตารางสอบชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น กลางภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
วัน เดือน ปี

อังคารที่ 2
สิงหาคม
2565

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา
รายวิชา
08.20 - 09.20 น. (60 นาที) คณิตศาสตร์ 1 (ค21101)
09.30 - 10.30 น. (60 นาที) สังคมศึกษาฯ 1 (ส21101)

12.30 - 13.10
พฤหัสบดีท4่ี
สิงหาคม
2565

น. (40 นาที) ภาษาไทย 1 ( ท21101)

08.20 - 09.50 น. (90 นาที) วิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)
10.00 - 10.30 น. (30 นาที) ประวัติศาสตร์ 1 ( ส21103)

12.30 - 14..00

น. (90 นาที) ภาษาอังกฤษ 1 (อ21101)

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา
รายวิชา
08.20 - 09.20 น. (60 นาที) คณิตศาสตร์ 3 (ค22101)
09.30 - 10.30 น. (60 นาที) สังคมศึกษาฯ 3 (ส22101)

12.30 - 13.30

เวลา
08.20 - 09.50
น.
10.00 - 11.00
น

รายวิชา
(90 นาที) คณิตศาสตร์ 5 (ค23101)
(60 นาที) สังคมศึกษาฯ 5 (ส23101)

น. (60 นาที) ภาษาไทย 3 (ท22101)

12.30 - 13.30

น. (60 นาที) ภาษาไทย 5 (ท23101)

08.20 - 09.50
10.00 - 10.30

น. (90 นาที) วิทยาศาสตร์ 3 (ว22101)
น. (30 นาที) ประวัติศาสตร์ 3 ( ส22103)

08.20 - 09.50
10.00 - 10.40

น.
น

12.30 - 14.00

น. (90 นาที) ภาษาอังกฤษ 3 (อ22101)

12.30 - 13.30

น. (60 นาที) ภาษาอังกฤษ 5 (อ23101)

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

ไม่อนุ ญาตให้นกั เรียนเข้าห้องสอบก่อน หรือหลังสอบ
นักเรียนต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ ถ้าผูใ้ ดมาสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุ ญาตให้เข้าห้องสอบ
นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต่ละวิชา
วิชาใดทีไ่ ม่ปรากฏในตารางสอบ อาจารย์ประจาวิชาจะจัดสอบก่อนหรือหลังการสอบในครัง้ นี้
วันใดทีไ่ ม่มกี ารสอบ ให้นกั เรียนเตรียมสอบอยู่ทบ่ี า้ น (ถ้ามาโรงเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน)

(90 นาที) วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101)
(40 นาที) ประวัติศาสตร์ 5 (ส23103)

* นักเรียน สวมเครื่องแบบนักเรียนเข้าสอบในวันสอบเท่านั้น
* นักเรียนทุจริตในการสอบปรับตกในรายวิชานัน้ และไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เด็กดี)

** ใช้ดินสอ 2B เขียนกระดาษคาตอบทีตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์**
**เครื่องมือสื่อสารทุกชนิ ดให้วางควา่ หน้าไว้ที่พ้ นื ใต้โต๊ะสอบ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ตารางสอบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 กลางภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ท่ี 1
สิงหาคม
2565

วันพุธที่ 3
สิงหาคม
2565

วันศุกร์ท่ี 5
สิงหาคม
2565

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.

เวลา
08.20 - 09.20 น.
09.30 - 11.10 น.

รายวิชา
(60 นาที)
(100 นาที)

คณิตศาสตร์ 7 (ค31101)
เคมีพ้นื ฐาน (ว31101)

09.30 - 11.00

น.

(90 นาที)

ฟิ สกิ ส์ 1 (ว31201)

12.30 - 13.20
08.20 – 09.10
09.20 – 11.20

น.
น.
น.

(50 นาที)
(50 นาที)
(120 นาที)

ประวัตศิ าสตร์ 7 (ส31103)
สังคมศึกษาฯ 7 (ส31101)
คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 1(1) ค31207)

12.30 – 14.00
08.20 - 09.00

น.
น.

(90 นาที)
(40 นาที)

ชีววิทยา 1 (ว31241)
ภาษาไทย 7 (ท31101)

09.10 – 10.00

น.

(50 นาที)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน(อ31203)

09.10 - 10.40

น.

(90 นาที)

เคมี 1 (ว31221)

12.30 - 13.40

น.

(70 นาที)

ภาษาอังกฤษ 7 (อ31101)

ทุกเอก
ยกเว้นเอก
วิทย์,SGS,GHS1,2
เอกวิทย์,SGS,GHS1,2
ทุกเอก
ทุกเอก
เอกคณิ ต,วิทย์,SGS
GHS1,2,ME
,E-AI,AS,IT,DE
เอกวิทย์,SGS,GHS1,2
ทุกเอก
ยกเว้นเอก
วิทย์,SGS,GHS1,2,ME,IT,
DE,E-AI,อาเซียน+เกาหลี
เอกวิทย์,SGS,GHS1,2
ทุกเอก

*นักเรียน
ไม่อนุ ญาตให้นกั เรียนเข้าห้องสอบก่อน หรือหลังสอบ
สวมเครื่องแบบ
นักเรียนต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ ถ้าผูใ้ ดมาสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุ ญาตให้เข้าสอบ
นักเรียนเข้าสอบ
ในวันสอบเท่านั้น
นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต่ละวิชา
*นักเรียนทุจริตใน
วิชาใดทีไ่ ม่ปรากฏอยู่ในตารางสอบ อาจารย์ประจาวิชาจะจัดสอบก่อนหรือหลังการสอบในครัง้ นี้
การสอบปรับตก
วันใดทีไ่ ม่มกี ารสอบ ให้นกั เรียนเตรียมสอบอยู่ท่บี า้ น (ถ้ามาโรงเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน) ในรายวิชานั้น
และไม่ผ่าน
** ใช้ดินสอ 2B เขียนกระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์** คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์(เด็กดี)

**เครื่องมือสื่อสารทุกชนิ ดให้วางควา่ หน้าไว้ที่พ้ นื ใต้โต๊ะสอบ**

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ตารางสอบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 กลางภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ท่ี 1
สิงหาคม
2565

วันพุธที่ 3
สิงหาคม
2565

เวลา

รายวิชา

08.20 - 09.50
10.00 - 11.30

น.
น.

(90 นาที)
(90 นาที)

ภาษาอังกฤษ 9 (อ32101)
ชีววิทยาพื้นฐาน (ว32101)

10.00 – 11.30
12.30 - 13.30
08.20 – 09.30
09.40 - 11.40

น.
น.
น.
น.

(90 นาที)
(60 นาที)
(70 นาที)
(120 นาที)

ฟิ สกิ ส์ 3 (ว32201)
สังคมศึกษาฯ 9 (ส32101)
ภาษาไทย 9 (ท32101)
คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 3 (1) (ค32208)

ทุกเอก
ยกเว้นเอก
วิทย์1,2,SGS,GHS
เอกวิทย์1,2,SGS,GHS

ทุกเอก
ทุกเอก
เอกคณิ ต,ME,AS
วิทย์1,2,SGS,GHS
E-AI,IT,DE

12.30 – 13.30

น.

(60 นาที)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (อ 32203)

ยกเว้นเอก
วิทย์1,2,SGS,GHS
ME,AS,IT, DE,
E-AI,อาเซียน,เกาหลี

วันศุกร์ท่ี 5
สิงหาคม
2565

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.

12.30 - 14.00
08.20 – 09.20

น.
น.

(90 นาที)
(60 นาที)

ชีววิทยา 3 (ว32241)
คณิตศาสตร์ 9 (ค32101)

เอกวิทย์1,2,SGS,GHS

09.30 - 10.20

น.

(50 นาที)

ประวัตศิ าสตร์ 9 (ส32103)

ทุกเอก

12.30 - 14.00

น.

(90 นาที)

ฟิ สกิ ส์วศิ วกรรม 2 (ว32265)

เอกME,IT,DE,AS,E-AI

12.30 - 14.00

น.

(90 นาที)

เคมี 3 (ว 32221)

เอกวิทย์1,2,SGS,GHS

ทุกเอก

*นักเรียน
ไม่อนุ ญาตให้นกั เรียนเข้าห้องสอบก่อน หรือหลังสอบ
สวมเครื่องแบบ
นักเรียนต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ ถ้าผูใ้ ดมาสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุ ญาตให้เข้าสอบ
นักเรียนเข้าสอบ
ในวันสอบเท่านั้น
นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต่ละวิชา
*นักเรียนทุจริตใน
วิชาใดทีไ่ ม่ปรากฏอยู่ในตารางสอบ อาจารย์ประจาวิชาจะจัดสอบก่อนหรือหลังการสอบในครัง้ นี้
การสอบปรับตก
วันใดทีไ่ ม่มกี ารสอบ ให้นกั เรียนเตรียมสอบอยู่ท่บี า้ น (ถ้ามาโรงเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน) ในรายวิชานั้นและ
** ใช้ดินสอ 2B เขียนกระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์** ไม่ผ่านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
**เครื่องมือสื่อสารทุกชนิ ดให้วางควา่ หน้าไว้ที่พ้ นื ใต้โต๊ะสอบ**
(เด็กดี)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ตารางสอบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 กลางภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ท่ี 1
สิงหาคม
2565

เวลา
08.20 – 09.20 น.
09.30 – 11.00 น.

(60 นาที)
(90 นาที)

รายวิชา
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ (ว33101)
ฟิ สกิ ส์ 5 (ว33201)

08.20 – 09.20
09.30 – 10.30
10.40 – 11.20

น.
น.
น.
น.

(60 นาที)
(60 นาที)
(60 นาที)
(40 นาที)

สังคมศึกษาฯ 11 (ส33101)
คณิตศาสตร์ 11 (ค33101)
ภาษาไทย 11 (ท33101)
ประวัตศิ าสตร์ (ส33201)

12.30 – 14.00

น.

(90 นาที)

ชีววิทยา 6 (ว33242)

08.20 – 09.20

น.

(60 นาที)

ภาษาอังกฤษ 11 (อ33101)

09.30 – 11.00

น.

(90 นาที)

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 5(1) (ค33208)

12.30 – 13.30

น.

(60 นาที)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (อ33203)

12.30 – 14.00
13.40 – 14..40

น.
น.

(90 นาที)
(60 นาที)

เคมี 5 (ว33221)
ศาสนาสากล (ส30210)

12.30 – 13.30
วันพุธที่ 3
สิงหาคม
2565

วันศุกร์ท่ี 5
สิงหาคม
2565

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.

ทุกเอก
เอกวิทย์,SGS,GHS

ทุกเอก
ทุกเอก
ทุกเอก
ทุกเอก

เอกวิทย์,SGS,GHS
ทุกเอก
เอกคณิ ต
,ME,SGS,GHS
วิทย์,E-AI,AS,IT,DE
ยกเว้นเอกGHS,IT,DE
E-AI,วิทย์,SGS,ME,
อาเซียน
เอกวิทย์,SGS,GHS
เอกIEM,อังกฤษ,ฝรัง่ เศส
,จีน,ญี่ป่ ุน,อาเซียน,คณิ ต

*นักเรียน
ไม่อนุ ญาตให้นกั เรียนเข้าห้องสอบก่อน หรือหลังสอบ
สวมเครื่องแบบ
นักเรียนเข้าสอบ
นักเรียนต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ ถ้าผูใ้ ดมาสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุ ญาตให้เข้าสอบ
ในวันสอบเท่านั้น
นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต่ละวิชา
*นักเรียนทุจริตใน
วิชาใดทีไ่ ม่ปรากฏอยู่ในตารางสอบ อาจารย์ประจาวิชาจะจัดสอบก่อนหรือหลังการสอบในครัง้ นี้
การสอบปรับตก
วันใดทีไ่ ม่มกี ารสอบ ให้นกั เรียนเตรียมสอบอยู่ท่บี า้ น (ถ้ามาโรงเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน) ในรายวิชานั้นและ
** ใช้ดินสอ 2B เขียนกระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์**ไม่ผ่านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
**เครื่องมือสื่อสารทุกชนิ ดให้วางควา่ หน้าไว้ที่พ้ นื ใต้โต๊ะสอบ** (เด็กดี)

