
คอม2 คอม1 คอม2 คอม3 คอม2 คอม3

ม.1/1 ม.1/2 ม.2/1 ม.2/2 ม.3/1 ม.3/2 ม.4/1 ม.4/2 ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 ม.6/2

32 32 33 31 33 32 23 14 17 12 8 6

08.30-09.30 60 ว21101 ว21101 ว23103 ว23103 ว30241 อ31201 ง30243 ง33101 ง33101

09.30-10.00 30 ส23103 ส23103

10.00-10.30 30 ศ23101 ศ23101 จ31201 จ31201 จ33201 จ33201

10.30-11.30 60 ค21101 ค21101 ว22103 ว22103 ท23101 ท23101 ว30201 ง30241 ท32101 ท32101

11.30-12.00 30 ส23105 ส23105 ค31101 ค31101

12.00-12.50 50

13.00-13.30 30 ส21105 ส21105 ส22103 ส22103 ว30261 ว30281 ว32103 ว32103 ส33203 ส33203

13.30-14.00 30 พ22101 พ22101 จ31201 จ31201 ส33201 ส33201

14.00-14.30 30 ว21203 ว21203 ว31103 ว31103 ส32103 ส32103

14.30-15.00 30 ท21201 ท21201 ส31103 ส31103 ส32105 ส32105

08.30-09.30 60 ท21101 ท21101 ง20243 ง20243 ค31201 ท31201 ว30243 ว30245

09.30-10.30 60
ว30221

(คอม2)
อ32203 อ33203

10.30-11.00 30 ส23101 ส23101 ส31101 ส31101 ส33101 ส33101

11.00-11.30 30 ส31105 ส31105

11.30-12.00 30 พ31101 พ31101

12.00-12.50 50

13.00-13.30 30 ง20241 ง20241 ส22103 ส22103 ว31101 ว31101 ว30223 ว33101 ว33101

13.30-14.00 30 จ21201 จ21201 ว31201 ว31201 ว30267

14.00-14.30 30 พ23105 พ23105 ศ31101 ศ31101 ว30203

14.30-15.00 30 ส21103 ส21103 อ31101 อ31101

15.00-15.30 30 ง30243 ว30285

08.30-09.00 30 ว21203 ว21203 ค33101 ค33101

09.00-09.30 30 ว21103 ว21103 จ22201 จ22201

09.30-10.00 30 ส21101 ส21101 ท33101 ท33101

10.00-10.30 30 ว22203 ว22203

10.30-11.00 30 อ21101 อ21101 ง30241 ง30241 ว32203 ว32203
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พักกลางวัน

ว22103

ท31101 ท31101

ว32101 ว32101

อ32101 อ32101

ว30241

ค31101

ว30241

ค31101
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ศ21101 ศ21101 ว22103

คอม3 คอม3 คอม3

เวลา เวลาสอบ

ห'องสอบ



คอม2 คอม3 คอม2 คอม3 คอม2 คอม3

ม.1/1 ม.1/2 ม.2/1 ม.2/2 ม.3/1 ม.3/2 ม.4/1 ม.4/2 ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 ม.6/2

32 32 33 31 33 32 23 14 17 12 8 6

11.00-11.30 30 จ22201 จ22201 ว30221 ว30221 ง33101 ง33101

11.30-12.00 30 ว21201 ว21201 จ31201 จ31201 จ33201 จ33201

12.00-12.50 50

13.00-13.30 30 ส21103 ส21103 ง20243 ง20243 ค23201 ค23201 ส31103 ส31103 ค32101 ค32101

13.30-14.00 30 พ21101 พ21101 ส31105 ส31105 ค33101 ค33101

14.00-14.30 30 จ21201 จ21201 ว22103 ว22103 ว23203 ว23203 ส31201 ส31201 ว32103 ว32103

14.30-15.00 30 ว22203 ว22203 ท31201 ท31201 ส33101 ส33101

15.00-15.30 30 ส22103 ส22103 ว31103 ว31103 ส33103 ส33103

08.30-09.30 60 ว21101 ว21101 ค22101 ค22101 ค23101 ค23101 ว30243 ว30245

09.30-10.00 30 ว22101 ว22101 ง23101 ง23101 ง30248

10.00-10.30 30 ง22101 ง22101 ส32201 ค33201

10.30-11.30 60 ว21103 ว21103 ท22101 ท22101 ว30225

11.30-12.00 30 อ22101 อ22101 จ23201 จ23201 ศ32101 ศ32101 ว33101 ว33101

12.00-12.50 50

13.00-13.30 30 ท21201 ท21201 ง23101 ง23101 ส32103 ส32103

13.30-14.00 30 ว23101 ว23101 ส32105 ส32105

14.00-14.30 30 ส21103 ส21103 ส22105 ส22105 ส23103 ส23103 ส32101 ส32101

14.30-15.00 30 ส22101 ส22101 ค33101 ค33101 ว33103 ว33103

15.00-15.30 30 ศ22101 ศ22101 ว30265 ว30267

08.30-09.30 60 ศ21101 ศ21101 ส22101 ส22101 ว23101 ว23101 ท33101 ท33101 ค33201 ค33201

09.30-10.30 60 อ23101 อ23101 ค32201 ง30261

09.30-10.00 30 ค23101 ค23101 ว30205 ง30265

10.00-10.30 30 ง20241 ง20241 ค23201 ค23201 ส32101 ส32101 ง30269

10.30-11.00 30 ว23203 ว23203 ว30203 ว30283 ว30205

11.00-11.30 30 อ23203 อ23203 พ32101 พ32101 ว30265

11.30-12.00 30 ว23103 ว23103 ศ33101 ศ33101

12.00-12.50 50

ว30223

อ33101

(คอม2)

อ33101

(คอม2)
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พักกลางวัน
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ห'องสอบ คอม1 คอม1 คอม1

เวลา เวลาสอบ

พักกลางวัน



คอม2 คอม3 คอม2 คอม3 คอม2 คอม3

ม.1/1 ม.1/2 ม.2/1 ม.2/2 ม.3/1 ม.3/2 ม.4/1 ม.4/2 ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 ม.6/2

32 32 33 31 33 32 23 14 17 12 8 6

13.00-13.30 30 จ32201 จ32201
ท33201

(คอม2)

13.30-14.00 30 ว30263 ง30263

14.00-14.30 30 ว23201 ว23201 ว30263 ท33101 ท33101

14.30-15.00 30 ท23101 ท23101 พ33101 พ33101

15.00-15.30 30 จ23201 จ23201 ว33205 ว33205

คอม1 คอม1 คอม1

เวลา เวลาสอบ

หมายเหตุ  วิชาท่ีสอบออนไลน'จะขีดเส,นใต,
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ห'องสอบ


