
 
 

ตารางสอบแก้ตัว ( หลักสูตรสามัญ )  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 / 2562 

 

วัน/เดือน/ ปี เวลา วิชา สถานที่ 

จันทร์ที่ 9  
มีนาคม 2563 

08.00 – 10.00  คณิตศาสตร์ ชั้น 8 อาคารบีซีซี 150 ปี 
11.00 – 13.00 ภาษาอังกฤษ 

ชั้น 7 อาคารบีซีซี 150 ปี 
13.00 – 15.00 ภาษาจีน / ญี่ปุ่น 

อังคารที่ 10  
มีนาคม 2563 

08.00 – 11.00 วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารบีซีซี 150 ปี 

13.00 – 15.00 สังคมศึกษาฯ ชั้น 8 อาคารบีซีซี 150 ปี 

พุธที่ 11 
มีนาคม 2563 

08.00 – 10.00 ภาษาไทย ชั้น 6 อาคารบีซีซี 150 ปี 

11.00 – 13.00 เสริมจริยธรรม ห้องศาสนกิจ 

13.30 – 14.30  การงานอาชีพ ฯ 
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์  

  ชั้น 5  อาคารบีซีซี 150 ปี 

พฤหัสบดีที่ 12  
มีนาคม 2563 

08.00 – 10.00 ศิลปะ ชั้น 10 อาคารบีซีซี 150 ปี 

13.00 – 15.00 สุขศึกษาฯ โรงยิม 2 อาคารสิรินาถ 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรยีนที่มาด าเนินการสอบแก้ตัว 0 , ร , มผ. 
1. นักเรียนท่ีมาติดต่อขอสอบแก้ตัวต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น 
2. นักเรียนต้องมาสอบแก้ตัวตามวันและเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบแก้ตัว  และต้องอยู่จนหมดเวลาสอบ

หรือจนกว่าจะด าเนินการสอบแก้ตัวเสร็จ   หากมาสายเกินกว่า 15  นาทีจากเวลาเริ่มสอบ  นักเรียน
จะไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวในรายวิชานั้น ๆ 

3.  นักเรียนต้องอ่านในช่องหมายเหตุของแต่ละวิชาอย่างละเอียดว่าครูผู้สอนให้นักเรียนน าอุปกรณ์การ
เรียนใดมาบ้าง 

4. เวลาที่ก าหนดใช้ส าหรับนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนท้ัง 0 , ร , มผ.  ส าหรับนักเรียนท่ีได้ผลการเรียน   
“ร”  หากรับงานท่ีครูประจ าวิชามอบหมายไปแล้ว  จะต้องน ามาส่งตามวันเวลาท่ีครูประจ าวิชา
ก าหนดเท่านั้น  
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ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรยีนที่มาด าเนินการสอบแก้ตัว 0 , ร , มผ. 
1. นักเรียนท่ีมาติดต่อขอสอบแก้ตัวต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น 
2. นักเรียนต้องมาสอบแก้ตัวตามวันและเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบแก้ตัว  และต้องอยู่จนหมดเวลาสอบ

หรือจนกว่าจะด าเนินการสอบแก้ตัวเสร็จ   หากมาสายเกินกว่า 15  นาทีจากเวลาเริ่มสอบ  นักเรียน
จะไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวในรายวิชานั้น ๆ 

3.  นักเรียนต้องอ่านในช่องหมายเหตุของแต่ละวิชาอย่างละเอียดว่าครูผู้สอนให้นักเรียนน าอุปกรณ์การ
เรียนใดมาบ้าง 

4. เวลาที่ก าหนดใช้ส าหรับนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนท้ัง 0 , ร , มผ.  ส าหรับนักเรียนท่ีได้ผลการเรียน   
“ร”  หากรับงานท่ีครูประจ าวิชามอบหมายไปแล้ว  จะต้องน ามาส่งตามวันเวลาท่ีครูประจ าวิชา
ก าหนดเท่านั้น 

Date Time Subject Venue 

Mon 9th 

March 2020 

08.00 – 10.00 Mathematics T. Andrew, 6th  Floor, Sirinart 

10.00 - 12.00 English T. Bryan, 7th Floor, Sirinart 

13.00 – 15.00 Chinese 7th  Floor, 150 Building 

Tue 10th 

March 2020 

08.00 – 11.00 Science T. Neil, 10th  Floor, Sirinart 

11.00 – 12.30 
English Social 

Studies 
T. Andrew H, 9th  Floor, Sirinart 

13.00 – 15.00 
Thai Social 

Studies 
8th Floor, 150 Building 

Wed 11st 

March 2020 

08.00 – 10.00 Thai 6th Floor, 150 Building 

11.00 – 13.00 Ethics Chapel 

13.30 – 14.30 Home Economics 5th  Floor, 150 Building 

Thursday12nd 

March 2020 

08.00 – 10.00 Art 10th  Floor, 150 Building 

10.00 – 12.00 Computer T. James, 8th Floor, Sirinart 

13.00 – 15.00 Thai PE 
Gymnasium, 2nd  Floor, 

Sirinart Buiding 



สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบแก้ตัว 
ภาษาต่างประเทศ   

รหัสวิชา ชื่อวิชา สิ่งที่ต้องเตรียม 

จ 23206  ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น 6 หนังสือเรียน สมุดวิชาภาษาจีน และเคร่ืองเขียน 

จ 30217 ส านวนจีนจากภาพ กระดาษรีพอร์ด เครื่องเขียน 

จ 21202 ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น2 หนังสือเรียน สมุดวิชาภาษาจีน และเคร่ืองเขียน 

จ21202 ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น2 หนังสือเรียน สมุดวิชาภาษาจีน และเคร่ืองเขียน 

จ 22204 ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น 4 หนังสือเรียน สมุดวิชาภาษาจีน และเคร่ืองเขียน 

จ 22204 ภาษาจีนเบื้องต้น4 หนังสือเรียน สมุดวิชาภาษาจีน และเคร่ืองเขียน 

ภาษาไทย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา สิ่งที่ต้องเตรียม 

ท 21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 หนังสือเรียน วิวิธภาษา และ วรรณคดีวิจักษ์ 

    สมุดภาษาไทย 

    อุปกรณ์เครื่องเขียน 

ท 22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 หนังสือเรียน วิวิธภาษา และ วรรณคดีวิจักษ์ 

    กระดาษรายงาน 

    งานท่ีขาดส่ง (ทุกชิ้น) 

    หนังสืออ่านนอกเวลา 

    สมุดภาษาไทย 

    อุปกรณ์เครื่องเขียน 

ท 23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 หนังสือเรียน วิวิธภาษา และ วรรณคดีวิจักษ์ 

    กระดาษรายงาน     อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

ท 31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

    หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ 

    กระดาษ report 

    ภาระงานท่ีขาดส่ง เช่น ชิ้นงานโคลงสี่สุภาพ  

    ใบท่องอาขยาน (ท่องให้ได้ด้วย)  

    งานซ่อม (ถ้าไม่ท ามาจะต้องท าท้ังหมด) 

    อุปกรณ์เครื่องเขียน 



ท 32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 งานค้างส่ง  

    เอกสารประกอบการเรียนเร่ืองต่าง ๆ 

    กระดาษรายงาน 

    เคร่ืองเขียน  
   

คณิตศาสตร์  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา สิ่งที่ต้องเตรียม 
ค 20204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 ม.2 1.อุปกรณ์เครื่องเขียนและเอกสารประกอบการเรียน

และสมุดจดงาน 
2.งานท่ีค้าง(ท าให้เสร็จพร้อมจะน าส่งได้) 
3. เตรียมตัวสอบซ่อมปลายภาค 
หมายเหตุ นร.แต่งกายด้วยชุดนร.ให้เรียบร้อยตาม
ระเบียบของโรงเรียน และหากมารายงานตัวสายเกิน15
นาทีหมดสิทธิ์ในการสอบซ่อม 

ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 1.อุปกรณ์เครื่องเขียน 
2.สมุดรายงาน 1 เล่ม 
3.สมุดเปล่า 1 เล่ม (เล่มบาง) 
3. เตรียมตัวสอบซ่อมปลายภาค 
หมายเหตุ นร.แต่งกายด้วยชุดนร.ให้เรียบร้อยตาม
ระเบียบของโรงเรียน และหากมารายงานตัวสายเกิน15
นาทีหมดสิทธิ์ในการสอบซ่อม 

ค 20206  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ม.3 1.อุปกรณ์เครื่องเขียน  
2.สมุดรายงาน1เล่ม 
3.งานท่ีค้างส่งท้ังหมด 
4 เตรียมตัวสอบซ่อมปลายภาค 
หมายเหตุ: นร.แต่งกาย ด้วยชุดนักเรียน ตามระเบียบ
ของโรงเรียน หากมารายงานตัวสายเกิน 
15 นาที หมดสิทธิ์ในการสอบซ่อม 



ค 31104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 1.อุปกรณเ์คร่ืองเขียนและเอกสารประกอบการเรียน
และสมุดจดงาน 
2.งานท่ีค้าง(ท าให้เสร็จพร้อมจะน าส่งได้) 
3. เตรียมตัวสอบซ่อมปลายภาค 
หมายเหตุ นร.แต่งกายด้วยชุดนร.ให้เรียบร้อยตาม
ระเบียบของโรงเรียน และหากมารายงานตัวสายเกิน15 
นาทีหมดสิทธิ์ในการสอบซ่อม 

ค 31202. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.4 
(ศิลป์) 

1.อุปกรณ์เครื่องเขียน และเอกสารประกอบการเรียน 
2.งานท่ีค้าง( ท่ีท าเสร็จพร้อมส่ง) 
3. เตรียมตัวสอบซ่อมปลายภาค 
หมายเหตุเพิ่มเติม แต่งกายชุด นร. ให้เรียบร้อย  
หากมาสายเกิน 15 นาที หมดสิทธ์ิในการสอบซ่อม 

ค 32104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 1.อุปกรณ์เครื่องเขียนและเอกสารประกอบการเรียน 
  และสมุดจดงาน 
2.งานท่ีค้าง สมุดจด  ชีท  
  (ท าให้เสร็จพร้อมจะน าส่งได้) 
หมายเหตุ นร.แต่งกายด้วยชุดนร.ให้เรียบร้อยตาม
ระเบียบของโรงเรียน และหากมารายงานตัวสายเกิน15
นาทีหมดสิทธิ์ในการสอบซ่อม 

ค 32202. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.5 1.เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาน้ าเงิน ปากกาแดง น้ ายา
ลบค าผิด 
2.สมุดปกอ่อน 1 เล่ม 
การแต่งกาย และเวลานัดหมายตามกฎระเบียบของ
วิชาการ 

   

  



วิทยาศาสตร์  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา สิ่งท่ีต้องเตรียม 

ว 21106 (ม.1) วิทยาศาสตร์ น าหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 2 และสมุดวิทย์ 

ว 22106 (ม.2) วิทยาศาสตร์  น าหนังสือวิทยาศาสตร์ เล่ม  2  พร้อม สมุด  1 เล่มเครื่องเขียนมา 

ว 22110 (ม.2) ออกแบบและเทคโนโลยี 2 เตรียมงานที่ค้าง มาส่งทั้งหมด 

ว 23102 (ม.3)  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6   น าหนังสือวิทยาศาสตร์เล่ม 1และเล่ม2 สมุดส าหรับเขียน 

ว 31104 (ม.4) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 น าหนังสือ , สมุดที่จดงาน , เครื่องเขียน , กระดาษรายงาน 

ว 31108 (ม.4) ออกแบบและเทคโนโลยี 
น าหนังสือออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 และ ม. 5,  
สมุดส าหรับเขียน, เครื่องเขียน 

ว 30202 (ม.4) ฟิสิกส์ 2 เครื่องคิดเลข, ชีทสมดุลกล,ชีทโมเมนตัม 

ว 30222 (ม.4) เคมี 2 
น าหนังสือเคมี , สมุดที่จดงาน , เครื่องเขียน , เครื่องคิดเลข  
และ กระดาษรายงาน 

ว 30242 (ม.4) ชีววิทยา 2 เครื่องเขียน 

ว 30224  (ม.5) เคมี 4 น าเอกสารประกอบการเรียนมา 

ว 30244 (ม.5) ชีววิทยา 4 เครื่องเขียน 

ว 30204 (ม.5) ฟิสิกส์ 4 เครื่องเขียน, เครื่องคิดเลข, เอกสารประกอบการเรียน 

ว 30209 (ม.5) ฟิสิกส์เพื่อศาสตร์ทางศิลป์ เครื่องเขียน, สมุด, หนังสือเรียน 

ว 321107 (ม.5) วิทยาการค านวณ น าสมุดส าหรับเขียน, เครื่องเขียน, กระดาษรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กลุ่มสาระ ศิลปะ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา สิ่งที่ต้องเตรียม 

    เตรียมอุปกรณ์ศิลปะที่ใช้ในแต่ละวิชา 

   

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา สิ่งที่ต้องเตรียม 

    ไม่มี 

   

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา สิ่งที่ต้องเตรียม 

    ไม่มี 

   

กลุ่มสาระ สังคม   

รหัสวิชา ชื่อวิชา สิ่งที่ต้องเตรียม 

    

หนังสือเรียน ใบงานท่ีค้างส่ง สมุดจดงาน  
ในแต่ละรายวิชา 

 


