
วัน เดือน ปี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา ช้ัน ห้องสอบ

09.00 น. - 10.00 น. 60 ท21102 ภาษาไทย ม.1/1 241

วันจันทร์ท่ี 10.10 น. - 11.00 น. 60 ส21103 สังคมศึกษา ม.1/2 242

20 ก.พ. 66 11.10 น. - 12.00 น. พักรับประทานอาหาร ม.1/3 243

12.00 น. - 12.50 น. 50 ง21102 งานประดิษฐ์ ม.1/4 244

12.50 น. - 13.20 น. 30 พ21104 พลศึกษา ม.1/5 245

13.30 น. - 14.30 น. 60 จ21203 ภาษาจีน  (ม.1/1-ม.1/7) ม.1/6 246

09.00 น. -10.00 น. 60 ค21102 คณิตศาสตร์ ม.1/7 236

วันพุธท่ี 10.10 น. - 11.00 น. 50 ว21104 วิทยาการค านวณ ม.1/8 821

22 ก.พ. 66 11.00 น. - 12.00 น. พักรับประทานอาหาร

12.00 น. - 13.00 น. 60 ส21104 ประวัติศาสตร์

13.10 น. - 13.50 น. 40 พ21103 สุขศึกษา

09.00 น. - 10.00 น. 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 

วันศุกร์ท่ี 10.20 น. - 10.50 น. 30 ศ21102 ดนตรี นาฏศิลป์ 

24 ก.พ. 66 10.50 น. - 12.00 น. พักรับประทานอาหาร

12.00 น. - 13.00 น. 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ

13.10 น. - 14.10 น. 60 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ม.1/1 , ม.1/2)

หมายเหตุ  นักเรียนสอบในห้องเรียนประจ าของตนเอง
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วัน เดือน ปี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา ช้ัน ห้องสอบ

09.00 น. -10.00 น. 60 ท22102 ภาษาไทย ม.2/1 231

วันจันทร์ท่ี 10.10 น. - 11.10 น. 60 ส22103 สังคมศึกษา ม.2/2 232

20 ก.พ. 66 11.10 น. - 12.00 น. พักรับประทานอาหาร ม.2/3 233

12.00 น. - 12.50 น. 50 ง22102 งานช่าง ม.2/4 234

13.00 น. - 13.30 น. 30 พ22104 พลศึกษา ม.2/5 235

13.40 น. - 14.40 น. 60 จ22202 ภาษาจีน 3 (ม.2/1-ม.2/8) ม.2/6 225

09.00 น. - 10.00 น. 60 ค22102 คณิตศาสตร์ ม.2/7 224

10.10 น. - 11.00 น. 50 ว22104 วิทยาการค านวณ ม.2/8 223

วันพุธท่ี 11.00 น - 12.00 น. พักรับประทานอาหาร ม.2/9 832

22 ก.พ. 66 12.00 น . 13.00 น. 60 ส22104 ประวัติศาสตร์

13.10 น - 13.50 น. 40 พ22103 สุขศึกษา

14.00 - 15.00 น. 60 ว22202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 4 (ม.2/1 - 3)

09.00 น. - 10.00 น. 60 ว22102 วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ท่ี 10.10 น. - 11.00 น. 50 ศ22102 ทัศนศิลป์

24 ก.พ. 66 11.00 น. - 12.00 น. พักรับประทานอาหาร

12.00 น. - 13.00 น. 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ

13.10 น. - 14.10 น. 60 ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม(ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3)

หมายเหตุ  นักเรียนสอบในห้องเรียนประจ าของตนเอง
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วัน เดือน ปี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา ช้ัน ห้องสอบ

09.00 น. - 10.00 น. 60 ท23102 ภาษาไทย ม.3/1 324

วันจันทร์ท่ี 10.10 น. - 11.00 น. 60 ส23103 สังคมศึกษา ม.3/2 325

20 ก.พ. 66 11.10 น. - 12.00 น. พักรับประทานอาหาร ม.3/3 137

12.00 น. - 12.50 น. 50 ง23102 โครงงานการงานอาชีพ ม.3/4 138

12.50 น. - 13.20 น. 30 พ23104 พลศึกษา ม.3/5 222

13.30 น. - 14.30 น. 60 จ23203 ภาษาจีน  (ม.3/1 - ม.3/7) ม.3/6 221

09.00 น. - 10.00 น. 60 ค23102 คณิตศาสตร์ ม.3/7 212

วันพุธท่ี 10.10 น. - 11.00 น. 50 ว23104 วิยาการค านวณ ม.3/8 831

22 ก.พ. 66 11.10 น. - 12.00 น. พักรับประทานอาหาร

12.00 น. - 13.00 น. 60 ส23104 ประวัติศาสตร์

13.10 น. - 13.50 น. 40 พ23103 สุขศึกษา

09.00 น. - 10.00 น. 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 

วันศุกร์ท่ี 10.10 น. - 11.00 น. 30 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์

24 ก.พ. 66 11.00 น. - 12.00 น. พักรับประทานอาหาร

12.00 น. - 13.00 น. 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 

13.10 น. - 14.10 น. 60 ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม[ม.3/1, 2, 4(ห้องวิทย์)]

หมายเหตุ  นักเรียนสอบในห้องเรียนประจ าของตนเอง
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วัน เดือน ปี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา ช้ัน ห้องสอบ
09.00 น. - 10.00 น. 60 ท31102 ภาษาไทย ม.4/1 512
10.00 น. - 11.00 น. 60 ส31103 สังคมศึกษา ม.4/2 521

ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ม.4/1-ม.4/3, ม.4/8) ม.4/3 522
วันอังคารท่ี อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (4/4 - 5) ม.4/4 523
21 ก.พ. 66 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร ม.4/5 524

13.00 น. - 14.00 น. 60 อ31102 ภาษาอังกฤษ ม.4/6 525
ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ม.4/1-ม.4/4) ม.4/7 526
ค30202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมส าหรับนักกีฬา (ม.4/8) ม.4/8 832

09.00 น. -10.00 น. 60 ค31102 คณิตศาสตร์ 
10.00 น. - 10.50 น. 50 ว31104 วิทยาการค านวณ

วันพฤหัสบดีท่ี 11.00 น. - 12.00 น. 60 ว30242 ชีววิทยา  (ม.4/1-ม.4/3, ม.4/8)
23 ก.พ. 66 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 น. - 14.00 น. 60 ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย
14.00 น. - 14.30 น. 30 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
14.30 น. - 15.30 น. 60 ว30222 เคมี 2 (4/1 - 3,4/8)
09.00 น. - 10.00 น. 60 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วันจันทร์ท่ี 10.00 น. - 10.30 น. 30 ศ31102 ดนตรี - นาฎศิลป์
27 ก.พ. 66 จ31204 ภาษาจีน  (ม.4/1-ม.4/3 , ม.4/5-ม.4/7)

จ31205 การฟังภาษาจีน2 (4/4)

11.40 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

ว30202 ฟิสิกส์ 2 (4/1-3)

ว31202 ฟิสิกส์ส าหรับนักกีฬา (4/8)

หมายเหตุ  นักเรียนสอบในห้องเรียนประจ าของตนเอง
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13.00 น. - 14.00 น. 60

10.40 น. - 11.40 น. 60

6011.00 น. - 12.00 น.

14.00 น. - 15.30 น. 90



วัน เดือน ปี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา ช้ัน ห้องสอบ
09.00 น. - 10.00 น. 60 ท32102 ภาษาไทย ม.5/1 513
10.00 น. - 11.00 น. 60 ส32103 สังคมศึกษา ม.5/2 527

วันอังคารท่ี 11.10 น. - 11.40 น. 30 ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ(ม.5/1-ม.5/4และม5/8) ม.5/3 528
21 ก.พ. 66 11.40 น. - 13.00 น. ม.5/4 518

13.00 น. - 14.00 น. 60 อ32102 ภาษาอังกฤษ ม.5/5 517
ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ม.5/1-ม.5/5) ม.5/6 516
ค30204 คณิตศาสตร์ส าหรับนักกีฬา (ม.5/8) ม.5/7 515

09.00 น. - 10.00 น. 60 ค32102 คณิตศาสตร์ 
10.00 น. - 10.50 น. 50 ง32102 การงานอาชีพ

วันพฤหัสบดีท่ี 11.00 น. - 12.00 น. 60 ว30244 ชีววิทยา(ม.5/1 - ม.5/4 และ ม.5/8)
23 ก.พ. 66 12.00 น. - 13.00 น.

13.00 น. - 14.00 น. 60 ส32104 ประว้ติศาสตร์สากล
14.00 น. - 14.30 น. 30 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา

14.30 น. - 15.30 น. 60 ว30224 เคมี 4 (ม.5/1 - 4,5/8)
09.00 น. - 10.00 น. 60 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ

วันจันทร์ท่ี 10.00 น. - 10.30 น. 30 ศ32102 ทัศนศิลป์
27 ก.พ. 66 จ32204 ภาษาจีน 4 (ม.5/1-ม.5/4 , ม.5/6-ม.5/7)

จ32205 การอ่านภาษาจีน 2 (ม.5/5)
12.00 น. - 13.00 น.

ว30202 ฟิสิกส์ 4 (5/1-4)
ว32202 ฟิสิกส์ส าหรับนักกีฬา (5/8)

หมายเหตุ  นักเรียนสอบในห้องเรียนประจ าของตนเอง
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พักรับประทานอาหาร

9014.00 น. - 15.30 น.

พักรับประทานอาหาร

10.30 น. - 11.10 น. 40

60

พักรับประทานอหาร

13.00 น. - 14.00 น.



วัน เดือน ปี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา ช้ัน ห้องสอบ
09.00 น. - 10.00 น. 60 ท33102 ภาษาไทย ม.6/1 514
10.00 น. - 11.00 น. 60 ส33102 สังคมศึกษา ม.6/2 132

วันอังคารท่ี 11.00 น. - 11.30 น. 30 ว33102 โลกและอวกาศ 2 ม.6/3 133
21 ก.พ. 66 11.30 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร ม.6/4 134

13.00 น. - 14.00 น. 60 อ33102 ภาษาอังกฤษ ม.6/5 135
ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 (6/1-5) ม.6/6 135
ค30206 คณิตศาสตร์ส าหรับนักกีฬา (6/7) ม.6/7 842

09.00 น. - 10.00 น. 60 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
10.00 น. - 10.30 น. 30 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา

จ33204 ภาษาจีน 6 (6/1 - 4,6/6)
จ33206 การอ่านภาษาจีน 4 (6/5)

วันพฤหัสบดีท่ี 11.20 น. - 13.00 น.
23 ก.พ. 66 13.00 น. - 13.50 น. 50 ง33102 การงานอาชีพ

13.50 น. - 14.20 น. 30 ศ33102 ทัศนศิลป์
ว30206 ฟิสิกส์ 6 (6/1 - 4)
ว33202 ฟิสิกส์ส าหรับนักกีฬา 6 (6/7)

14.30 น. - 15.30 น. 60 ส30286 การจัดการอุตสาหกรรม (6/6)

หมายเหตุ  นักเรียนสอบในห้องเรียนประจ าของตนเอง

พักรับประทานอาหาร

60
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14.00 น. - 15.30 น. 90

5010.30 น. - 11.20 น.

14.30 น. - 15.30 น.


