การจัดกรรมการคุมสอบ O-net ม.3 วันเสาร์ที่ 31 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ห้องสอบ

สว.19/38

ศอ.19/38

สล.11/22

มก.10/20

รว.5/10

บบ.5/10

บน.4/8

รนม.15/30

ยบ 18/36

สส 17/34

สส2 10/20

ยบ2 5/10

น้อย 7/14

ศีลา 7/14

1

ศอ.1 ยบ 18 สว.1 สล.1 รนม.1 ศอ.9 รนม.1 บบ.1 สว.20 สส 19 รนม.11 มก.16 รนม.12 สว.25 สล.1 มก.1 สส 1 สส2 1 ยบ 1 น้อย 8 ยบ2 1 รว.1 สส2 11 ศีลา 8 ศีลา 1 สส 32 สส2 16 น้อย 1

2

ศอ.2 ยบ 19 สว.2 สล.2 รนม.2 ศอ.10 รนม.2 บบ.2 สว.21 สส 20 รนม.12 มก.17 รนม.13 สว.26 สล.2 มก.2 สส 2 สส2 2 ยบ 2 น้อย 9 ยบ2 2 รว.2 สส2 12 ศีลา 9 ศีลา 2 สส 33 สส2 17 น้อย 2

3

ศอ.3 ยบ 20 สว.3 สล.3 รนม.3 ศอ.11 รนม.3 บบ.3 สว.22 สส 21 รนม.13 มก.18 รนม.14 สว.27 สล.3 มก.3 สส 3 สส2 3 ยบ 3 น้อย 10 ยบ2 3 รว.3 สส2 13 ศีลา 10 ศีลา 3 สส 34 สส2 18 น้อย 3

4

ศอ.4 ยบ 21 สว.4 สล.4 รนม.4 ศอ.12 รนม.4 บบ.4 สว.23 สส 22 รนม.14 มก.19 รนม.15 สว.28 สล.4 มก.4 สส 4 สส2 4 ยบ 4 น้อย 11 ยบ2 4 รว.4 สส2 14 ศีลา 11 ศีลา 4 สว.29 สส2 19 น้อย 4

5

ศอ.5 ยบ 22 สว.5 สล.5 รนม.5 ศอ.13 รนม.5 บบ.5 สว.24 สส 23 รนม.15 มก.20

สล.5 มก.5 สส 5 สส2 5 ยบ 5 น้อย 12 ยบ2 5 รว.5 สส2 15 ศีลา 12 ศีลา 5 สว.30 สส2 20 น้อย 5

6

ศอ.6 ยบ 23 สว.6 สล.6 รนม.6 ศอ.14 รนม.6 บบ.6

สล.6 มก.6 สส 6 สส2 6 ยบ 6 น้อย 13 ยบ2 6 รว.6

ศีลา 6 สว.31 สว.37 น้อย 6

7

ศอ.7 ยบ 24 สว.7 สล.7 รนม.7 ศอ.15 รนม.7 บบ.7

สล.7 มก.7 สส 7 สส2 7 ยบ 7 น้อย 14 ยบ2 7 รว.7

ศีลา 7 สว.32 สว.38 น้อย 7

8

ศอ.8 ยบ 25 สว.8 สล.8 รนม.8 ศอ.16 รนม.8 บบ.8

สล.8 มก.8 สส 8 สส2 8 ยบ 8 ศีลา 13 ยบ2 8 รว.8

9

ศอ.9 ยบ 26 สว.9 สล.9 รนม.9 ศอ.17 รนม.9 บบ.9

สล.9 มก.9 สส 9 สส2 9 ยบ 9 ศีลา 14 ยบ2 9 รว.9

10 ศอ.10 ยบ 27 สว.10 สล.10 รนม.10 ศอ.18 รนม.10 บบ.10

สล.10 มก.10 สส 10 สส2 10 ยบ 10 ศอ.1 ยบ2 10 รว.10

11 ศอ.11 ยบ 28 สว.11 สล.11 รนม.11 ศอ.19

สล.11 มก.11 สส 11 บน.1 ยบ 11 ศอ.2

12 ศอ.12 ยบ 29 สว.12 สส 24

สว.33 มก.12 สส 12 บน.2 ยบ 12 ศอ.3

13 ศอ.13 ยบ 30 สว.13 สส 25

สว.34 มก.13 สส 13 บน.3 ยบ 13 ศอ.4

14 ศอ.14 ยบ 31 สว.14 สส 26

สว.35 มก.14 สส 14 บน.4 ยบ 14 ศอ.5

15 ศอ.15 ยบ 32 สว.15 สส 27

สว.36 มก.15 สส 15 บน.5 ยบ 15 ศอ.6

16 ศอ.16 ยบ 33 สว.16 สส 28

สส 16 บน.6 ยบ 16 ศอ.7

17 ศอ.17 ยบ 34 สว.17 สส 29

สส 17 บน.7 ยบ 17 ศอ.8

18 ศอ.18 ยบ 35 สว.18 สส 30
19 ศอ.19 ยบ 36 สว.19 สส 31
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สส 18 บน.8

