
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกมัธยม) 

ตารางสอบแก้ตัวกรณีติด “0” นักเรยีน Year7 (รายวิชาการไทย) 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา วิชา สถานที่ 

วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม Grammar 

(ม.วันเพ็ญ) ห้อง Japanese  
ชั้น 2 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม Grammar 

(ม.วันเพ็ญ) 

วันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริมวิทยาศาสตร์ 

(ม.ณัฐภรณ์) ห้อง Japanese  
ชั้น 2 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อมวิทยาศาสตร์ 

(ม.ณัฐภรณ์) 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริมประวัติศาสตร์ 

(ม.กาญจนา) ห้อง Japanese  
ชั้น 2 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อมประวัติศาสตร์ 

(ม.กาญจนา) 

วันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริมคณิตพื้นฐาน 

(ม.นงลักษณ์) ห้อง Japanese  
ชั้น 2 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อมคณิตพื้นฐาน 

(ม.นงลักษณ์) 

วันจันทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริมคณิตเพิ่มเติม 

(ม.นงลักษณ์) ห้อง Japanese  
ชั้น 2 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อมคณิตเพิ่มเติม 

(ม.นงลักษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่มาด าเนินการสอบแก้ตัวกรณีติด “0” 

1. นักเรียนจะต้องมาเรียนเสริมและสอบซ่อมตามวันและเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบแก้ตัว และต้อง
อยู่จนหมดเวลาสอบหรือจนกว่าจะด าเนินการสอบแก้ตัวเสร็จ หากมาสายเกินกว่า 15 นาทีจาก
เวลาเริ่มสอบ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวในรายวิชานั้นๆ 

2. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้มาลงทะเบียนและรับแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการ
เรียนเป็น 0        

3. น าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียนเป็น 0 ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีห้องธุรการ 
4. ด าเนินการสอบซ่อมตามห้องสอบก าหนด โดยน าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียน

เป็น 0 ยื่นให้กับคุณครูผู้สอบซ่อมในรายวิชานั้นๆ 
5. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชา     

ท่ีนักเรียนมาสอบแก้ตัว 
6. หากนักเรียนไม่มาด าเนินการเรียนเสริมและสอบซ่อมในวันและเวลาท่ีก าหนด นักเรียนจะต้อง

ลงทะเบียน   เรียนพิเศษ Afterschool ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ก่อนด าเนินการ
สอบซ่อมครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกมัธยม) 

ตารางสอบแก้ตัวกรณีติด “0” นักเรยีน Year 8 (รายวิชาการไทย) 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา วิชา สถานที่ 

วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม Grammar 

(ม.ประสิทธิ์พร) ห้อง Multimedia  
ชั้น 3 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม Grammar 

(ม.ประสิทธิ์พร) 

วันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริมภาษาไทย 

(ม.เจษฎา) ห้อง Multimedia  
ชั้น 3 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อมภาษาไทย 

(ม.เจษฎา) 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริมคณิตพื้นฐาน 

(ม.วัลลภ) ห้อง Multimedia  
ชั้น 3 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อมคณิตพื้นฐาน 

(ม.วัลลภ) 

วันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริมวิทยาศาสตร์ 

(ม.ภัทรชนนท์) ห้อง Multimedia  
ชั้น 3 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อมวิทยาศาสตร์ 

(ม.ภัทรชนนท์) 

วันจันทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริมคณิตเพิ่มเติม 

(ม.สุรภัทร) ห้อง Multimedia  
ชั้น 3 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อมคณิตเพิ่มเติม 

(ม.สุรภัทร) 

วันอังคารท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริมประวัติศาสตร์ 

(ม.จุฑามาส) ห้อง Multimedia  
ชั้น 3 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อมประวัติศาสตร์ 

(ม.จุฑามาส) 
 
 



 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่มาด าเนินการสอบแก้ตัวกรณีติด “0” 

1. นักเรียนจะต้องมาเรียนเสริมและสอบซ่อมตามวันและเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบแก้ตัว และต้องอยู่
จนหมดเวลาสอบหรือจนกว่าจะด าเนินการสอบแก้ตัวเสร็จ หากมาสายเกินกว่า 15 นาทีจากเวลาเริ่ม
สอบ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวในรายวิชานั้นๆ 
2. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้มาลงทะเบียนและรับแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียน
เป็น 0        
3. น าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียนเป็น 0 ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีห้องธุรการ 
4. ด าเนินการสอบซ่อมตามห้องสอบก าหนด โดยน าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียนเป็น 0 
ยื่นให้กับคุณครูผู้สอบซ่อมในรายวิชานั้นๆ 
5. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาท่ี
นักเรียนมาสอบแก้ตัว 
6. หากนักเรียนไม่มาด าเนินการเรียนเสริมและสอบซ่อมในวันและเวลาท่ีก าหนด นักเรียนจะต้อง
ลงทะเบียน   เรียนพิเศษ Afterschool ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ก่อนด าเนินการสอบ
ซ่อมครั้งท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกมัธยม) 

ตารางสอบแก้ตัวกรณีติด “0” นักเรยีน Year 9 (รายวิชาการไทย) 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา วิชา สถานที่ 

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม ภาษาไทย 

(ม.ยุพา) ห้อง Library 
ชั้น 4 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม ภาษาไทย 

(ม.ยุพา) 

วันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม Grammar  

(ม.จันทร์จิรา) ห้อง Library 
ชั้น 4 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม Grammar  

(ม.จันทร์จิรา) 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม ประวัติศาสตร์ 

(ม.รมย์) ห้อง Library 
ชั้น 4 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม ประวัติศาสตร์ 

(ม.รมย์) 

วันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม คณิตพื้นฐาน 

(ม.วัฒนา) ห้อง Library 
ชั้น 4 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม คณิตพื้นฐาน 

(ม.วัฒนา) 

วันจันทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Bosco 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม คณิตเพิ่มเติม 

(ม.วัลลภ) ห้อง Library 
ชั้น 4 อาคาร Bosco 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม คณิตเพิ่มเติม 

(ม.วัลลภ) 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่มาด าเนินการสอบแก้ตัวกรณีติด “0” 

1. นักเรียนจะต้องมาเรียนเสริมและสอบซ่อมตามวันและเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบแก้ตัว และต้องอยู่
จนหมดเวลาสอบหรือจนกว่าจะด าเนินการสอบแก้ตัวเสร็จ หากมาสายเกินกว่า 15 นาทีจากเวลาเริ่ม
สอบ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวในรายวิชานั้นๆ 
2. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้มาลงทะเบียนและรับแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียน
เป็น 0        
3. น าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียนเป็น 0 ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีห้องธุรการ 
4. ด าเนินการสอบซ่อมตามห้องสอบก าหนด โดยน าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียนเป็น 0 
ยื่นให้กับคุณครูผู้สอบซ่อมในรายวิชานั้นๆ 
5. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาท่ี
นักเรียนมาสอบแก้ตัว 
6. หากนักเรียนไม่มาด าเนินการเรียนเสริมและสอบซ่อมในวันและเวลาท่ีก าหนด นักเรียนจะต้อง
ลงทะเบียน   เรียนพิเศษ Afterschool ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ก่อนด าเนินการสอบ
ซ่อมครั้งท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกมัธยม) 

ตารางสอบแก้ตัวกรณีติด “0” นักเรยีน Year 10 (รายวิชาการไทย) 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา วิชา สถานที่ 

วันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Baptist 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม  

English Translation 
 (ม.สายทิพย์) ห้อง Multimedia  

ชั้น 2 อาคาร Baptist 
15.30-16.30 น. 

สอบซ่อม 
English Translation 

 (ม.สายทิพย์) 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน 
2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Baptist 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม คณิตพื้นฐาน 

(ม.จตุรพัฒน์) ห้อง Multimedia  
ชั้น 2 อาคาร Baptist 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม คณิตพื้นฐาน 

(ม.จตุรพัฒน์) 

วันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Baptist 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม คณิตเพิ่มเติม 

(ม.จตุรพัฒน์) ห้อง Multimedia  
ชั้น 2 อาคาร Baptist 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม คณิตเพิ่มเติม 

(ม.จตุรพัฒน์) 

วันจันทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Baptist 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม  

English (Optional) 
(ม.โยธิณ) ห้อง Multimedia  

ชั้น 2 อาคาร Baptist 
15.30-16.30 น. 

เรียนเสริม  
English (Optional) 

 (ม.โยธิณ) 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่มาด าเนินการสอบแก้ตัวกรณีติด “0” 

1. นักเรียนจะต้องมาเรียนเสริมและสอบซ่อมตามวันและเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบแก้ตัว และต้องอยู่
จนหมดเวลาสอบหรือจนกว่าจะด าเนินการสอบแก้ตัวเสร็จ หากมาสายเกินกว่า 15 นาทีจากเวลาเริ่ม
สอบ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวในรายวิชานั้นๆ 
2. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้มาลงทะเบียนและรับแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียน
เป็น 0        
3. น าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียนเป็น 0 ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีห้องธุรการ 
4. ด าเนินการสอบซ่อมตามห้องสอบก าหนด โดยน าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียนเป็น 0 
ยื่นให้กับคุณครูผู้สอบซ่อมในรายวิชานั้นๆ 
5. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาท่ี
นักเรียนมาสอบแก้ตัว 
6. หากนักเรียนไม่มาด าเนินการเรียนเสริมและสอบซ่อมในวันและเวลาท่ีก าหนด นักเรียนจะต้อง
ลงทะเบียน   เรียนพิเศษ Afterschool ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ก่อนด าเนินการสอบ
ซ่อมครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกมัธยม) 

ตารางสอบแก้ตัวกรณีติด “0” นักเรยีน Year 11 (รายวิชาการไทย) 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา วิชา สถานที่ 

วันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Baptist 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม ภาษาไทย 

 (ม.สรรเสริญ) 
(ม.อภิรัตน์) ห้องค าสอน 

ชั้น 2 อาคาร Baptist 
15.30-16.30 น. 

สอบซ่อม ภาษาไทย 
(ม.สรรเสริญ) 
(ม.อภิรัตน์) 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน 
2560 

07.00-07.15 น. ลงทะเบียนสอบซ่อม โถงล่างอาคาร Baptist 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม  

English (Optional) 
(ม.โยธิณ) ห้องค าสอน 

ชั้น 2 อาคาร Baptist 
15.30-16.30 น. 

เรียนเสริม  
English (Optional) 

 (ม.โยธิณ) 

วันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  

07.00-07.15 น.  โถงล่างอาคาร Baptist 

07.15-08.10 น. 
เรียนเสริม  

English Translation 
(ม.โยธิณ) 

ห้องค าสอน 
ชั้น 2 อาคาร Baptist 

15.30-16.30 น. 
สอบซ่อม  

English Translation 
 (ม.โยธิณ) 

15.30-16.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่มาด าเนินการสอบแก้ตัวกรณีติด “0” 

1. นักเรียนจะต้องมาเรียนเสริมและสอบซ่อมตามวันและเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบแก้ตัว และต้องอยู่
จนหมดเวลาสอบหรือจนกว่าจะด าเนินการสอบแก้ตัวเสร็จ หากมาสายเกินกว่า 15 นาทีจากเวลาเริ่ม
สอบ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวในรายวิชานั้นๆ 
2. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้มาลงทะเบียนและรับแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียน
เป็น 0        
3. น าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียนเป็น 0 ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีห้องธุรการ 
4. ด าเนินการสอบซ่อมตามห้องสอบก าหนด โดยน าแบบค าร้องขอแก้รายวิชาท่ีได้รับผลการเรียนเป็น 0 
ยื่นให้กับคุณครูผู้สอบซ่อมในรายวิชานั้นๆ 
5. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาท่ี
นักเรียนมาสอบแก้ตัว 
6. หากนักเรียนไม่มาด าเนินการเรียนเสริมและสอบซ่อมในวันและเวลาท่ีก าหนด นักเรียนจะต้อง
ลงทะเบียน   เรียนพิเศษ Afterschool ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ก่อนด าเนินการสอบ
ซ่อมครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 


