
โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา แผนกมัธยม 
ตารางสอบซ่อม ภาควิชาการไทย 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

Year10 
ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการสอบซ่อม 
1. นักเรียนที่มาสอบซ่อมในรายวิชาต่างๆ ต้องมาก่อนเวลาสอบซ่อมอย่างน้อย 30 นาที เพื่อติดต่อขอรับใบ
ลงทะเบียนสอบซ่อมจากคุณครูที่ท าหน้าที่บริเวณโถงล่างอาคาร 7 หากนักเรียนมาไม่ทันในเวลาที่ก าหนด นักเรียน
จะหมดสิทธิ์ด าเนินการสอบซ่อม และให้นักเรียนด าเนินการต่อในข้อที่ 4 
2. นักเรียนที่มาติดต่อสอบซ่อมต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของทางโรงเรียนอย่างถูกระเบียบ 
3. นักเรียนต้องน าหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาที่สอบซ่อม พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนมาในวัน
สอบซ่อมด้วย 
4. นักเรียนที่ไม่มาด าเนินการสอบซ่อม , หมดสิทธิ์สอบซ่อม หรือสอบซ่อมครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน นักเรียนจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพิเศษAfterschool ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายน จึงจะสามารถด าเนินการสอบซ่อมครั้งที่ 2 ได ้
 

วันท่ี เวลา วิชา ครูประจ าวิชา ห้องสอบซ่อม 

วันพุธที่  
14 มีนาคม 2561 

11.30-13.30 Grammar ม.ปรีชา 
Year10D 

(5th Floor) 

14.00-16.00 วิทยาศาสตร์ ม.ศิริลักษณ์ 
Year10D 

(5th Floor) 

วันพฤหัสบดีที่  
15 มีนาคม 2561 

08.30-10.30 ภาษาไทย ม.สรรเสริญ 
Year10D 

(5th Floor) 

11.30-13.30 ฟิสิกส์ ม.ภูรินทร ์
Year10D 

(5th Floor) 

14.00-16.00 Translation ม.จันทร์จรา 
Year10D 

(5th Floor) 
วันศุกร์ที่  

16 มีนาคม 2561 
08.30-10.30 เคมี ม.ศิริลักษณ์ 

Year10D 
(5th Floor) 

 
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม หน่วยกิตละ 200 บาท 
 
 
 
 
 

 



โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา แผนกมัธยม 
ตารางสอบซ่อม ภาควิชาการไทย 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

Year11 
ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการสอบซ่อม 
1. นักเรียนที่มาสอบซ่อมในรายวิชาต่างๆ ต้องมาก่อนเวลาสอบซ่อมอย่างน้อย 30 นาที เพื่อติดต่อขอรับใบ
ลงทะเบียนสอบซ่อมจากคุณครูที่ท าหน้าที่บริเวณโถงล่างอาคาร 7 หากนักเรียนมาไม่ทันในเวลาที่ก าหนด นักเรียน
จะหมดสิทธิ์ด าเนินการสอบซ่อม และให้นักเรียนด าเนินการต่อในข้อที่ 4 
2. นักเรียนที่มาติดต่อสอบซ่อมต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของทางโรงเรียนอย่างถูกระเบียบ 
3. นักเรียนต้องน าหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาที่สอบซ่อม พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนมาในวัน
สอบซ่อมด้วย 
4. นักเรียนที่ไม่มาด าเนินการสอบซ่อม , หมดสิทธิ์สอบซ่อม หรือสอบซ่อมครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน นักเรียนจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพิเศษAfterschool ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายน จึงจะสามารถด าเนินการสอบซ่อมครั้งที่ 2 ได ้
 

วันท่ี เวลา วิชา ครูประจ าวิชา ห้องสอบซ่อม 

วันพุธที่  
14 มีนาคม 2561 

13.30-15.30 ศิลปะ/Art&Design ม.ทิพยาภรณ์ 
Art Room 
(2nd Floor) 

วันพฤหัสบดีที่ 
15 มีนาคม 2561 

08.30-10.30 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.ชัญญนิษฐ ์
Year11C 

(5th Floor) 

11.30-13.30 ชีววิทยา ม.จิดาภา 
Year11C 

(5th Floor) 

14.00-16.00 เคมี ม.ก าจรเดช 
Year11C 

(5th Floor) 

วันศุกร์ที่ 
16 มีนาคม 2561 

08.30-10.30 Grammar ม.กัญญาภัค 
Year11C 

(5th Floor) 

11.30-13.30 ภาษาไทย ม.สรรเสริญ 
Year11C 

(5th Floor) 
 

หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม หน่วยกิตละ 200 บาท 
 
 
 
 
 
 



 

 Sarasas Ektra School 
Re-sitting Timetable (Foreign Subjects) 

 Semester 2, 2017 
Year10-11 

Instruction for Re – seat  
1. Students who come to re-seat must come at least half an hour before to contact the 
evaluation personnel at the Baptist building for the re - seat form and make payment. If the 
student don't come on time will not be allowed to take the re - seat and will have to follow as 
instructed in no.4 
2. Students must be in their school uniform to take the re – seat.  
3. Students must bring along their books, notebook and stationary required to do the re – seat.  
4. Student's who didn't come for re - seat, who didn't come on time, or didn't pass in the first     
re - seat will have to learn after - school in the academic year 2018 in the month of May and 
June. Then only students can take the second re - seat. 
 
Year10 

Date Time Subject Teacher Room 

Tuesday 
13th March 2018 

08.30-10.30 
English 

Enrichment 
Mr.Rhandir (Sunny) 

Year10D 
(5th Floor) 

12.30-14.30 Science Mr.Jesse 
Year10D 

(5th Floor) 
Wednesday 

14th March 2018 
08.30-10.30 Japanese Mr.Yohei 

Japanese Room 
(5th Floor) 

 
Year11 

Date Time Subject Teacher Room 

Tuesday 
13th March 2018 

08.30-10.30 Science Mr.Jesse 
Year11C 

(5th Floor) 
 
Remark : Re – seat fee per subject 200 Baht per credit. 
 
 
 
 


	สอบซ่อม 10-11 complete

