
 สนามสอบโรงเรียนนราธวิาส 

ห้องสำรอง 

ห้องสำรอง 



อาคาร 1   โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบท่ี 7 ห้องสอบท่ี 8 ห้องสอบท่ี 9 ห้องสอบท่ี 10 ห้องสอบท่ี 11 ห้องสอบท่ี 12

ช้ัน 4
(141) (142) (143) (144) (145) (146)

ห้องกลุ่มสาระ ห้องสอบท่ี 2 ห้องสอบท่ี 3 ห้องสอบท่ี 4 ห้องสอบท่ี 5 ห้องสอบท่ี 6
ช้ัน 3 ภาษาไทย

(131) (132) (133) (134) (135) (136)
ห้องสอบท่ี 1

ช้ัน 2 ห้องแนะแนว
(121) (122) (123) (124) (125) (126)
ห้อง ห้อง

ช้ัน 1 กิจการนักเรียน ภูมิปัญญา
(111) (112) (113) (114) (115) (116)

อาคาร 3   โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบท่ี 21 ห้องสอบท่ี 22 ห้องสอบท่ี 23 ห้องสอบท่ี 24 ห้องสอบท่ี 25 ห้องสอบท่ี 26

ช้ัน 4
(341) (342) (343) (344) (345) (346)

ห้องสอบท่ี 17 ห้องสอบท่ี 18 ห้องสอบท่ี 19 ห้องสอบท่ี 20
ช้ัน 3 ห้องวิทย์ Math Lab

(331) (332) (333) (334) (335) (336)
ห้องสอบท่ี 13 ห้องสอบท่ี 14 ห้องสอบท่ี 15 ห้องสอบท่ี 16 ห้องกลุ่มสาระ

ช้ัน 2 ห้องวิทย์ คณิตศาสตร์
(321) (322) (323) (324) (325) (326)

ห้องเรียน
ช้ัน 1 ห้องวิทย์ สีเขียว

(311) (312)

บัน
ได

บัน
ได

บัน
ได

บัน
ได

(กรรมการกลาง)

ห้องประชุมรัตนูปถัมป์



อาคาร 5   โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบท่ี 36 ห้องสอบท่ี 37 ห้องสอบท่ี 39 ห้องสอบท่ี 40 ห้องสอบท่ี 41 ห้องสอบท่ี 42 ห้องสอบท่ี 43

ช้ัน 4 Eng Lab
(541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548)

ห้องกลุ่มสาระ ห้องสอบท่ี 30 ห้องสอบท่ี 31 ห้องสอบท่ี 32 ห้องสอบท่ี 33 ห้องสอบท่ี 34 ห้องสอบท่ี 35 
ช้ัน 3 ภาษาต่างประเทศ Eng Lab

(531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538)
ห้องสอบท่ี 38 ห้องสอบท่ี 27 ห้องสอบท่ี 28 ห้องสอบท่ี 29 

ช้ัน 2 ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ Sci Lab
(521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528)

อาคาร 6   โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบท่ี 52 ห้องสอบท่ี 53 ห้องสอบท่ี 55 ห้องสอบท่ี 56 ห้องสอบท่ี 57 ห้องสอบท่ี 58 ห้องสอบท่ี 59

ช้ัน 4 ห้องพระพุทธ
(641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648)

ห้องสอบท่ี 46 ห้องสอบท่ี 47 ห้องสอบท่ี 48 ห้องสอบท่ี 49 ห้องสอบท่ี 50 ห้องสอบท่ี 51 ห้องกลุ่มสาระ
ช้ัน 3 ห้องสังคม สังคม

(631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638)
ห้องสอบท่ี 44 ห้องสอบท่ี 45 ห้องสอบท่ี 54

ช้ัน 2 ห้องวิทย์ ห้องวิทย์ ห้องวิทย์ ห้องวิทย์ ห้องวิทย์
(621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628)

ช้ัน 1

ช้ัน 1

บัน
ได

บัน
ได

บัน
ได

บัน
ได


