
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 

ตารางสอบชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 

วนั  เดือน  ปี 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

เวลา รายวิชา เวลา รายวิชา เวลา รายวิชา 
องัคารที ่2 

สงิหาคม 
2565 

08.20  - 09.20 
09.30  - 10.30 

 
 
12.30  - 13.10 

น. 
น. 
 
 
น. 

(60 นาท)ี 
(60 นาท)ี 
 
 
(40 นาท)ี 

คณิตศาสตร ์1 (ค21101) 
สงัคมศึกษาฯ 1 (ส21101) 
 
 
ภาษาไทย 1 ( ท21101) 

08.20  - 09.20 
09.30  - 10.30 

 
 
12.30  - 13.30 

น. 
น. 
 
 
น. 

(60 นาท)ี 
(60 นาท)ี 
 
 
(60 นาท)ี 

คณิตศาสตร ์3 (ค22101) 
สงัคมศึกษาฯ 3 (ส22101) 
 
 
ภาษาไทย 3 (ท22101) 

08.20  - 09.50 
10.00  - 11.00 

 
 

12.30  - 13.30 

น. 
น 
 
 
น. 

(90 นาท)ี 
(60 นาท)ี 
 
 
(60 นาท)ี 

คณิตศาสตร ์5 (ค23101) 
สงัคมศึกษาฯ 5 (ส23101) 
 
 
ภาษาไทย 5 (ท23101) 

พฤหสับดทีี4่ 

สงิหาคม 
2565 

08.20  - 09.50 
10.00  - 10.30 

 
 
12.30 -  14..00 

น. 
น. 
 
 
น. 

(90 นาท)ี 
(30 นาท)ี 
 
 
(90 นาท)ี 

วทิยาศาสตร ์1 (ว21101) 
ประวตัิศาสตร ์1 ( ส21103) 
 
 
ภาษาองักฤษ 1 (อ21101) 

08.20  - 09.50 
10.00  - 10.30 

 
 

  12.30 -  14.00 

น. 
น. 
 
 
น. 

(90 นาท)ี 
(30 นาท)ี 
 
 
(90 นาท)ี 
 

วทิยาศาสตร ์3  (ว22101) 
ประวตัิศาสตร ์3 ( ส22103) 
 
 
ภาษาองักฤษ 3 (อ22101) 

08.20  - 09.50 
10.00  - 10.40 

 
 
    12.30  - 13.30 

น. 
น 
 
 
น. 

(90 นาท)ี 
(40 นาท)ี 
 
 
(60 นาท)ี 
 

วทิยาศาสตร ์5 (ว23101) 
ประวตัิศาสตร ์5 (ส23103) 
 
 
ภาษาองักฤษ 5 (อ23101) 

 
หมายเหตุ 

1.   ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนเขา้หอ้งสอบก่อน หรือหลงัสอบ 

2.   นกัเรียนตอ้งมาถงึหอ้งสอบก่อนเวลาสอบ  ถา้ผูใ้ดมาสายเกิน  15  นาท ี จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ  
3.   นกัเรียนตอ้งอยู่ในหอ้งสอบอย่างนอ้ยครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต่ละวชิา                                          
4.   วชิาใดทีไ่ม่ปรากฏในตารางสอบ อาจารยป์ระจ าวชิาจะจดัสอบก่อนหรือหลงัการสอบในครัง้นี้     

5.   วนัใดทีไ่ม่มกีารสอบ ใหน้กัเรียนเตรียมสอบอยู่ทีบ่า้น  (ถา้มาโรงเรียนตอ้งแต่งเครื่องแบบนักเรียน)  
 

**  ใชด้ินสอ  2B  เขียนกระดาษค าตอบทตีรวจดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร*์* 
**เครื่องมือสื่อสารทกุชนิดใหว้างคว า่หนา้ไวท้ี่พื้นใตโ้ตะ๊สอบ 

* นักเรียน สวมเคร่ืองแบบนักเรียนเข้าสอบในวันสอบเท่านั้น 
* นักเรียนทุจริตในการสอบปรับตกในรายวิชานัน้และไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เด็กดี) 



 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ตารางสอบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  กลางภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

วนั  เดือน  ปี เวลา รายวิชา 

วนัจนัทรท์ี ่1 

สงิหาคม 

2565 

08.20  -  09.20  น. (60 นาท)ี คณิตศาสตร ์7 (ค31101) ทุกเอก 

09.30  -  11.10 น. (100 นาท)ี เคมพีื้นฐาน (ว31101) ยกเวน้เอก 
วิทย,์SGS,GHS1,2 

09.30  -  11.00 

     

น. 

 

(90 นาท)ี 

 

ฟิสกิส ์1 (ว31201) 
 

เอกวิทย,์SGS,GHS1,2 

 

12.30  -  13.20 น. (50 นาท)ี ประวตัศิาสตร ์7 (ส31103) ทุกเอก 

วนัพธุที ่3 

สงิหาคม 

2565 

08.20 – 09.10 

09.20 – 11.20 

 

น. 

น. 

 
 

(50 นาท)ี 

(120 นาท)ี 

 

สงัคมศึกษาฯ 7 (ส31101) 
คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1(1) ค31207) 
 

ทุกเอก 

เอกคณิต,วิทย,์SGS 
GHS1,2,ME                 

,E-AI,AS,IT,DE 

   12.30 – 14.00 น. (90 นาท)ี ชวีวทิยา 1 (ว31241) เอกวิทย,์SGS,GHS1,2 

วนัศุกรท์ี ่5 

สงิหาคม 

2565 

08.20 - 09.00 น. (40 นาท)ี ภาษาไทย 7 (ท31101) ทุกเอก 

09.10 – 10.00 น. (50 นาท)ี เสริมทกัษะภาษาองักฤษพื้นฐาน(อ31203) ยกเวน้เอก 
วิทย,์SGS,GHS1,2,ME,IT,
DE,E-AI,อาเซียน+เกาหล ี

   09.10 - 10.40  น. (90 นาท)ี เคม ี1 (ว31221) เอกวิทย,์SGS,GHS1,2 

 

    12.30 - 13.40 น. (70 นาท)ี ภาษาองักฤษ 7 (อ31101) ทุกเอก 

 
หมายเหต ุ

1.  ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนเขา้หอ้งสอบก่อน หรือหลงัสอบ 

2.  นกัเรียนตอ้งมาถงึหอ้งสอบก่อนเวลาสอบ ถา้ผูใ้ดมาสายเกิน 15 นาท ีจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ 

3.  นกัเรียนตอ้งอยู่ในหอ้งสอบอย่างนอ้ยครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต่ละวชิา 

4.  วชิาใดทีไ่ม่ปรากฏอยู่ในตารางสอบ อาจารยป์ระจ าวชิาจะจดัสอบก่อนหรือหลงัการสอบในครัง้นี้  

5.  วนัใดทีไ่ม่มกีารสอบ ใหน้กัเรียนเตรียมสอบอยู่ที่บา้น (ถา้มาโรงเรียนตอ้งแต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

 

**  ใชด้ินสอ  2B  เขียนกระดาษค าตอบท่ีตรวจดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร*์* 

**เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดใหว้างคว า่หนา้ไวท่ี้พื้นใตโ้ตะ๊สอบ** 
 

 

*นักเรียน 
สวมเครื่องแบบ
นักเรียนเข้าสอบ  
ในวันสอบเท่านั้น 
*นักเรียนทุจริตใน
การสอบปรับตก 
ในรายวิชานั้น
และไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์(เด็กด)ี 



 

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ตารางสอบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลางภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วนั  เดือน  ปี เวลา รายวิชา 

วนัจนัทรท์ี ่1 

สงิหาคม 

2565 

 

08.20 - 09.50 น. (90 นาท)ี ภาษาองักฤษ 9 (อ32101) ทุกเอก 

10.00 - 11.30 
 

10.00 – 11.30 

น. 
 

น. 

(90 นาท)ี 
 

(90 นาท)ี 

ชวีวทิยาพื้นฐาน (ว32101) 
 

ฟิสกิส ์3 (ว32201) 

ยกเวน้เอก 
วิทย1์,2,SGS,GHS 
เอกวิทย1์,2,SGS,GHS 

12.30 - 13.30 น. (60 นาท)ี สงัคมศึกษาฯ  9 (ส32101) ทุกเอก 

วนัพธุที ่3 

สงิหาคม 

2565 
 

08.20 – 09.30 น. (70 นาท)ี ภาษาไทย 9 (ท32101) ทุกเอก 

09.40 - 11.40 น. (120 นาท)ี คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 3 (1) (ค32208) เอกคณิต,ME,AS      
วิทย1์,2,SGS,GHS           

E-AI,IT,DE 

12.30 – 13.30 น. (60 นาท)ี เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 1 (อ 32203) ยกเวน้เอก 
วิทย1์,2,SGS,GHS 
ME,AS,IT, DE,    

E-AI,อาเซียน,เกาหลี 

12.30 - 14.00  น. (90 นาท)ี ชวีวทิยา 3  (ว32241) เอกวิทย1์,2,SGS,GHS 

วนัศุกรท์ี ่5 

สงิหาคม 

2565 

08.20 – 09.20 น. (60 นาท)ี คณิตศาสตร ์9 (ค32101) ทุกเอก 

09.30 - 10.20  น. (50 นาท)ี ประวตัศิาสตร ์9 (ส32103) ทุกเอก 

     

12.30 - 14.00 น. 

 

(90 นาท)ี 

 

ฟิสกิสว์ศิวกรรม 2 (ว32265) 
 

เอกME,IT,DE,AS,E-AI 

    12.30 - 14.00 น. (90 นาท)ี เคม ี3 (ว 32221) เอกวิทย1์,2,SGS,GHS 

 

หมายเหต ุ

1.  ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนเขา้หอ้งสอบก่อน หรือหลงัสอบ 

2.  นกัเรียนตอ้งมาถงึหอ้งสอบก่อนเวลาสอบ ถา้ผูใ้ดมาสายเกิน 15 นาท ีจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ 

3.  นกัเรียนตอ้งอยู่ในหอ้งสอบอย่างนอ้ยครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต่ละวชิา 

4.  วชิาใดทีไ่ม่ปรากฏอยู่ในตารางสอบ อาจารยป์ระจ าวชิาจะจดัสอบก่อนหรือหลงัการสอบในครัง้นี้ 

5.  วนัใดทีไ่ม่มกีารสอบ ใหน้กัเรียนเตรียมสอบอยู่ที่บา้น (ถา้มาโรงเรียนตอ้งแต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

**  ใชด้ินสอ  2B  เขียนกระดาษค าตอบท่ีตรวจดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร*์* 

**เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดใหว้างคว า่หนา้ไวท่ี้พื้นใตโ้ตะ๊สอบ** 
 
 

*นักเรียน 
สวมเครื่องแบบ
นักเรียนเข้าสอบ  
ในวันสอบเท่านั้น 
*นักเรียนทุจริตใน
การสอบปรับตก 
ในรายวิชานั้นและ
ไม่ผ่านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
(เด็กด)ี 
 



 

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ตารางสอบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลางภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

วนั  เดือน  ปี เวลา รายวิชา 

วนัจนัทรท์ี ่1 

สงิหาคม 

2565 

08.20 – 09.20 น. (60 นาท)ี โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ (ว33101) ทุกเอก 

09.30 – 11.00 น. (90 นาท)ี ฟิสกิส ์5 (ว33201) เอกวิทย,์SGS,GHS 

 

12.30 – 13.30 น.    (60 นาท)ี สงัคมศึกษาฯ 11 (ส33101) ทกุเอก 

วนัพธุที ่3 

สงิหาคม 

2565 

08.20 – 09.20 น. (60 นาท)ี คณิตศาสตร ์11 (ค33101) ทุกเอก 

09.30 – 10.30 น. (60 นาท)ี ภาษาไทย 11 (ท33101) ทุกเอก 

10.40 – 11.20 

 
 

น. 

 
 

(40 นาท)ี 

 

ประวตัศิาสตร ์(ส33201) 
 

 

ทุกเอก 

12.30 – 14.00 น. (90 นาท)ี ชวีวทิยา 6 (ว33242) เอกวิทย,์SGS,GHS 

วนัศุกรท์ี ่5 

สงิหาคม 

2565 

08.20 – 09.20 น. (60 นาท)ี ภาษาองักฤษ 11 (อ33101) ทุกเอก 

09.30 – 11.00 น. (90 นาท)ี คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 5(1) (ค33208) เอกคณิต

,ME,SGS,GHS
วิทย,์E-AI,AS,IT,DE 

 

12.30 – 13.30  

   

น. 

 

(60 นาท)ี เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 3 (อ33203) ยกเวน้เอกGHS,IT,DE 
E-AI,วิทย,์SGS,ME,

อาเซียน 

12.30 – 14.00  

13.40 – 14..40 

น. 

น. 

(90 นาท)ี 

(60 นาท)ี 

เคม ี5 (ว33221) 
ศาสนาสากล (ส30210) 

เอกวิทย,์SGS,GHS 
เอกIEM,องักฤษ,ฝร ัง่เศส
,จนี,ญี่ปุ่ น,อาเซียน,คณิต 

 
หมายเหต ุ

1.  ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนเขา้หอ้งสอบก่อน หรือหลงัสอบ 

2.  นกัเรียนตอ้งมาถงึหอ้งสอบก่อนเวลาสอบ ถา้ผูใ้ดมาสายเกิน 15 นาท ีจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ 

3.  นกัเรียนตอ้งอยู่ในหอ้งสอบอย่างนอ้ยครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต่ละวชิา 

4.  วชิาใดทีไ่ม่ปรากฏอยู่ในตารางสอบ อาจารยป์ระจ าวชิาจะจดัสอบก่อนหรือหลงัการสอบในครัง้นี้  

5.  วนัใดทีไ่ม่มกีารสอบ ใหน้กัเรียนเตรียมสอบอยู่ที่บา้น (ถา้มาโรงเรียนตอ้งแต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
 

**  ใชด้ินสอ  2B  เขียนกระดาษค าตอบท่ีตรวจดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร*์* 

**เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดใหว้างคว า่หนา้ไวท่ี้พื้นใตโ้ตะ๊สอบ** 

*นักเรียน 
สวมเครื่องแบบ
นักเรียนเข้าสอบ  
ในวันสอบเท่านั้น 
*นักเรียนทุจริตใน
การสอบปรับตก 
ในรายวิชานั้นและ
ไม่ผ่านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
(เด็กด)ี 
 



 

 

 


