
 

 

 

แนวปฏบิัติการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าศึกษาต่อโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

รอบ : ทั่วไป ระดับชัน้ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.5 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

*********************************** 

 

1. มาตรการในการด าเนินการจัดสอบ รอบ : ท่ัวไป ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.5 

 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทางโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้มีมาตรการ เพื่อเป็นการปอ้งกัน

การแพรร่ะบาด ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีมาตรการในการด าเนินการจัดสอบเพื่อให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามแนวประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน

ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พืน้ที่ควบคุมสูงสุด และพืน้ที่ควบคุม ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ 

 1. ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ต้องบันทึกข้อมูลใน “CM-CHANA” 

 2. นักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด ตามประกาศของ ศบค. จะต้องปฏิบัติ           

ตามมาตรการในการเขา้พืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 81/2564 อย่างเครง่ครัด 

 3. ไม่อนุญาตให้ผูป้กครอง หรอืผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบรเิวณสนามสอบ 

 4. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องลงทะเบียนเข้า-ออกด้วยแอปพลิเคช่ันไทยชนะ 

 5. นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณประตู 2 พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้รับ

วัคซีนครบ 2 เข็ม ส าหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ให้แสดงผลการตรวจ 

Antigen Test Kit (ATK) (บรรจุในถุงพลาสติกใส มองเห็นได้ชัด) ในระยะไม่เกิน 72 ชั่วโมง จึงจะเข้าสนาม

สอบได้  

 6. เมื่อนักเรยีนผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิบรเิวณประตู 2 แล้วให้นักเรียนไปที่ห้องสอบ เพื่อรายงานตัวต่อครูคุมสอบ   

 7. นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าสอบ เว้นระยะห่างระหว่าง

บุคคลอย่างน้อย 1.5-2 เมตร งดการรวมกลุ่มและลดการพูดคุยเสียงดัง  

 8. นักเรียนที่เข้าสอบควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลั งจากการ

สัมผัส จุดสัมผัสรว่ม หรอืสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ  

 9. ให้นักเรียนและผู้ปกครองนัดหมายเวลาในการมารับนักเรียน หลังจากสอบวิชาสุดท้ายเสร็จแล้ว เพื่อลดการแออัด

ในพืน้ที่ 

10. ระหว่างการสอบหากนักเรียนรู้สึกไม่สบาย ปวดหัว มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้นักเรียนรีบแจ้ง

คณะครูที่คุมสอบทันที  

 11. ทางโรงเรยีนงดจ าหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม ทุกชนิด นักเรยีนควรเตรียมอาหาร และน้ าดื่มมาจากบ้าน  

 12. ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาสอบ และนักเรียนที่สอบหากปรากฏว่าตนเองป่วย

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายหลัง จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรยีนทราบทันที 

 

 

 

 

ขอให้ผู้ เข้าสอบตรวจสอบเลขประจ าตวัสอบ ห้องสอบ ให้เรียบร้อย 

 

ฉบับแก้ไข 



2. การรับ-ส่ง นักเรยีน   

 1. ผู้ปกครองส่งนักเรยีนบรเิวณประตู 2 นักเรยีนเดินผ่านจุดคัดกรอง กอ่นเข้าโรงเรยีน ประตูเปิดเวลา 07.15 น. 

2. กรณีผูป้กครองต้องการรอเพื่อรับนักเรยีนกลับ สามารถรอได้บริเวณจุดจอดรถนอกโรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การสอบข้อเขียน 

         นักเรียนที่ผ่านบริเวณประตู 2 แล้วให้นักเรยีนเตรียม บัตรประจ าตัวประชาชน, บัตรนักเรยีน หรือเอกสารท่ีออก

โดยราชการ แสดงต่อครูคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  

 

 
 

อาคาร ส าหรับสอบรอบทั่วไป 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ห้องสอบที ่ อาคารท่ีใช้สอบ ห้องเรยีน ชั้น หมายเลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ แผนการเรียน จ านวน 

1 
อาคารเซราฟิน 

ม. 1/3 
2 

11001 – 11025 ปกติ 25 

2 ม. 1/4 11026 – 11050 ปกติ 25 

3 

อาคารปีเตอร ์

ม. 1/7  

 

1 

11051 – 11075 ปกติ 25 

4 ม. 1/8 11076 – 11100 ปกติ 25 

5 ม. 1/9 11101 – 11125 ปกติ 25 

6 ม. 2/1 11126 – 11131 ปกติ 6 

12001 – 12019 EP 19 

7 ม. 2/2 12020 – 12032 EP 13 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ห้องสอบที่ อาคารท่ีใช้สอบ ห้องเรยีน ชั้น หมายเลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ แผนการเรียน จ านวน 

7 อาคารปีเตอร ์ ม. 2/2 1 21001 - 21006 ปกติ 6 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ห้องสอบที ่ อาคารท่ีใช้สอบ ห้องเรยีน ชั้น หมายเลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ แผนการเรียน จ านวน 

8 อาคารปีเตอร ์ ม. 2/3 
1 

31001 – 31005 ปกติ 5 

32001 - 32006 EP 6 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ห้องสอบที่ อาคารท่ีใช้สอบ ห้องเรยีน ชั้น หมายเลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ แผนการเรียน จ านวน 

9 อาคารปีเตอร ์ ม. 2/4 

2 

41001 – 41025 วิทย์-คณิต 25 

10 อาคารปีเตอร ์ ม. 2/5 41026 – 41050 วิทย์-คณิต 25 

11 อาคารปีเตอร ์ ม. 2/6 41051 – 41075 วิทย์-คณิต 25 

12 อาคารปีเตอร ์ ม. 2/7 41076 – 41100 วิทย์-คณิต 25 

13 อาคารปีเตอร ์ ม. 2/8 41101 – 41125 วิทย์-คณิต 25 

14 อาคารปีเตอร ์ ม. 2/9  

 

3 

41126 – 41150 วิทย์-คณิต 25 

15 อาคารปีเตอร ์ ม. 3/9 41151 – 41175 วิทย์-คณิต 25 

16 อาคารปีเตอร ์ ม. 3/8 41176 – 41200 วิทย์-คณิต 25 

17 อาคารปีเตอร ์ ม. 3/7 41201 – 41225 วิทย์-คณิต 25 

18 อาคารปีเตอร ์ ม. 3/6 41226 วิทย์-คณิต 1 

42001 – 42024 ศิลป์-ค านวณ 24 

19 อาคารปีเตอร ์ ม. 3/5  

 

4 

42025 – 42045 ศิลป์-ค านวณ 21 

43001 - 43004 ศิลป์-ภาษาจนี 4 

 



ห้องสอบที่ อาคารท่ีใช้สอบ ห้องเรยีน ชั้น หมายเลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ แผนการเรียน จ านวน 

20 อาคารปีเตอร ์ ม. 3/4 43005 – 43028 ศิลป์-ภาษาจนี 23 

44001 - 44002 ศลิป์-ภาษาฝร่ังเศส 2 

21 อาคารปีเตอร ์ ม. 3/3 44003 – 44017 ศลิป์-ภาษาฝร่ังเศส 15 

45001 - 45010 ศลิป์-ภาษาญี่ปุ่น 10 

22 อาคารปีเตอร ์ ม. 3/2 45011 – 45014 ศลิป์-ภาษาญี่ปุ่น 4 

46001 – 46008 ศลิป์-ดนตรี 8 

47001 – 47013 EP Science-Maths 13 

23 อาคารปีเตอร ์ ม. 3/1 47014 – 47020 EP Science-Maths 6 

48001 - 48015 EP Art-Business 15 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 

ห้องสอบที ่ อาคารท่ีใช้สอบ ห้องเรยีน ชั้น หมายเลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ แผนการเรียน จ านวน 

8 อาคารปีเตอร ์ ม. 2/3 1 

 

51001 - 51007 วิทย์-คณิต 

(Enhancing) 

7 

 

4. ตารางสอบคัดเลือกนักเรยีนรอบทั่วไป ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  
 

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

เวลา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ม.1-3 และ EP-M.1-3) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.4-5 และ EP-M.4-5) 

หลักสูตร

สถานศกึษา 

หลักสูตร    

English 

Program 

หลักสูตรสถานศกึษา หลักสูตร English Program 

 

Bilingual 

Program 

 

EP Program 

วทิย์-คณิต & 

Enhancing 

ศลิป์-ค านวณ  

& ศลิป์-จีน/

ฝรั่งเศส/ญ่ีปุ่น 

 

ศลิป์-ดนตร ี

 

Science-

Math 

 

Arts-Business 

08.00-09.00 น. ภาษาอังกฤษ 

9.30-10.30 น. วิทยาศาสตร์ Science วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา Science 
Thai &  

Social Studies 

11.00-12.00 น. คณิตศาสตร์ Mathematics คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Mathematics 
Mathematics  &  

Science 

12.00-13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. 

  ภาษาไทย 

และ 

สังคมศกึษา 

 

ภาษาไทย 

  

14.30-15.30 น.     ดนตรีปฏิบัต ิ   

หมายเหตุ หลักสูตรภาคปกต ิ

1. เน้ือหาสอบของแต่ละวชิาเน้นเน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และท่ีปรับปรุงพุทธศกัราช 2560 

2. วชิาวทิยาศาสตร์ (รวมเน้ือหา ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา) 

หลักสูตร English Program 

1. ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นวชิาภาษาไทย) 

2. วชิา Science (รวมเน้ือหา Physics, Chemistry and Biology) 
 



5. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรยีนที่เข้าสอบ 

5.1 อุปกรณท์ี่ใชใ้นการสอบ ได้แก ่ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน ดินสอ (2B) และยางลบดินสอ 

5.2 นักเรยีนต้องแต่งกายให้เรยีบรอ้ย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรยีน 

5.3 นักเรยีนต้องเดินเข้าห้องสอบด้วยความสงบ เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น 

5.4 ให้นักเรียนเข้าห้องสอบตามตารางสอบ หากเข้าห้องสอบหลังจากที่กรรมการแจกขอ้สอบและเริ่มสอบ 15 นาที จะถือ

ว่าหมดสิทธิ์สอบวิชานั้นๆ  

5.5 ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกห้องสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 

5.6 นักเรยีนต้องเตรยีมอุปกรณ์การสอบให้ครบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์การสอบจากเพื่อน

ขณะที่ท าข้อสอบ 

5.7 ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องคดิเลขเข้าห้องสอบ  

5.8 หากพบว่ามีการทุจรติการสอบ นักเรยีนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบทันที 

5.9 กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 

6.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

        วันพุธที่ 1 ธันวาคม  2564 ทางเว็บไซต์โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั www.montfort.ac.th ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  

 

7. การมอบตัวนักเรยีน 

        วันที่ 7-8 ธันวาคม  2564  (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง) 

 

 

 

 

 

 


