15/5/2018 13:19

ตารางสอน ม.2/1
วัน / เวลาเรียน / ชั่วโมง
ม.1-3

จันทร์

08.00-08.20

โฮมรูม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

08.20-09.10

09.20-10.10

10.10-11.00

12.00-12.50

12.50-13.40

13.50-14.40

14.40-15.30

16.00-16.50 (นร.Gifted)

ค22101

ว20215

ค20203

ส22101,ส20209

ว22101

ง22101

ค20215

อ22101

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ ขนสู
ั้ ง 5

คณิตศาสตร์ สากล 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ ขั ้นสูง 5

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

ม.ศุภกิตติ

มิสรัศมี

ม.วีรพันธ์ /Mr.Delfin

หน้ าที่พลเมือง 3

(เคมี)

อังคาร

โฮมรูม

เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3 การงานอาชีพพื ้นฐาน 3
มิสรัศมี

มิสกัญญาพัชร์

ม.ธีรภัทร

มิสสิริวรรณ

ม.เอกมล

ค22101

ว22101

ว22101 (Lab)

ค20215

อ22101

พ22102

ส20203

ท22101

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ ขนสู
ั้ ง 5

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

พลศึกษาพื ้นฐาน 1

สังคมสากล 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

ม.ศุภกิตติ

มิสรัศมี

มิสรัศมี

ม.ธีรภัทร

มิสสโรชา

ม.นันทวัจน์

ม.วาชรัตน์/MissTanya

มิสทิพย์ภาวรรณ

(Crossword)

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

โฮมรูม

โฮมรูม

ส22101,ส20209

ว20215

ค20215

ศ22101

ค20203

ว20203

ชมรม

ง22103

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ ขนสู
ั้ ง 5

คณิตศาสตร์ ขนสู
ั้ ง 5

ศิลปะพื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ สากล 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

English Skill

การงานอาชีพพื ้นฐาน 4

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสณัฏยาวดี

ม.ธีรภัทร

มิสมัลลิกา/ม.อัฐฉัตร

ม.วีรพันธ์ /Mr.Delfin

มิสรัศมี/Mr.Raul

Mr.Peter

มิสกัญญาพัชร์

ม.เอกมล

(ฟิ สิกส์)

ส22101,ส20209

ค22101

ท22101

อ20203

ค20215

ว20215

พ22101

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

คณิตศาสตร์ ขั ้นสูง 5

วิทยาศาสตร์ ขนสู
ั้ ง 5

สุขศึกษาพื ้นฐาน 1

หน้ าที่พลเมือง 3

ม.ศุภกิตติ

มิสทิพย์ภาวรรณ

Mr.Dominic/Mr.Jon

ม.ธีรภัทร

มิสรัศมี

ม.สมชาย

ม.เอกมล

(หมากล้ อม)

คุณธรรม จริ ยธรรม/STEM

ม.ศรัณย์

ลูกเสือ

(โลก ดาราศาสตร์ ฯ)

อ22101

ว20215

อ20203

ว20203

ส22102

ท22101

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ ขั ้นสูง 5

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

ประวัติศาสตร์ 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

แนะแนว

มิสสโรชา

มิสจิรภรณ์

Mr.Dominic/Mr.Jon

มิสรัศมี/Mr.Raul

มิสธัญญาภรณ์

มิสทิพย์ภาวรรณ

มิสณิชาภัทร

(ชีววิทยา)
หมายเหตุ

- รหัสวิชา อ20203 : Mr.Dominic/Mr.Jon ใช้ สถานที่เรียนห้ องอเนกประสงค์ A ชัน้ 3 / ห้ องแยกเรียน (2/10 เดิม) ชัน้ 2 ตึก ฟ.ฮีแลร์
ครูประจาชั ้น : ม.ศุภกิตติ ช่อไสว
ครูผ้ ชู ว่ ยประจาชั ้น : มิสสฺโรชา โสภณสกุลรัตน์

15/5/2018 13:19

ตารางสอน ม.2/2
วัน / เวลาเรียน / ชั่วโมง
ม.1-3

จันทร์

08.00-08.20

โฮมรูม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1

2

3

4

5

6

7

8

08.20-09.10

09.20-10.10

10.10-11.00

12.00-12.50

12.50-13.40

13.50-14.40

14.40-15.30

16.00-16.50 (นร.Gifted)

ค20203

อ22101

ค22101

ว22101

ท22101

ส22101,ส20209

พ22102

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

พลศึกษาพื ้นฐาน 1

มิสณัฏยาวดี

ม.คณาคร

หน้ าที่พลเมือง 3

ม.นันทวัจน์

คณิตศาสตร์ สากล 3
ม.ธีรภัทร/Mr.Delfin

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3
มิสสโรชา

ม.บุญญินท์

มิสพัชรี ย์

อังคาร

โฮมรูม

ค20203

ว20203

อ22101

ส22101,ส20209

พ22101

อ20209

คณิตศาสตร์ สากล 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

สุขศึกษาพื ้นฐาน 1

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 9

ม.ธีรภัทร/Mr.Delfin

มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

มิสสิริวรรณ

หน้ าที่พลเมือง 3

ม.สมชาย

Mr.Matthew W./Mr.Luke B./Teacher 1

(Crossword)

มิสพัชรี ย์

อ20209

ศ22101

ว22101

ว22101 (Lab)

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม9

ศิลปะพื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

Mr.Matthew W./
Mr.Luke B./Teacher 1

มิสมัลลิกา/ม.อัฐฉัตร

มิสณัฏยาวดี

มิสณัฏยาวดี

อ20209

ส20203

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม9

สังคมสากล 3

ง22101
พุธ

โฮมรูม

ค22101

การงานอาชีพพื ้นฐาน 3 คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3
มิสกัญญาพัชร์

ม.บุญญินท์
(หมากล้ อม)

ส22102
พฤหัสบดี

โฮมรูม

ประวัติศาสตร์ 3

แนะแนว

มิสธัญญาภรณ์

มิสณิชาภัทร
อ22101

ศุกร์

หมายเหตุ

คุณธรรม จริ ยธรรม/STEM

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม9
มิสสิริวรรณ

ม.ศรัณย์

ลูกเสือ

ม.วาชรัตน์/MissTanya
Mr.Matthew W./
Mr.Luke B./Teacher 1
อ20209
Mr.Matthew W./
Mr.Luke B./Teacher 1

ชมรม

ว20203

ท22101

วิทยาศาสตร์ สากล 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

ม.คณาคร

ท22101

ค22101

ส22101,ส20209

ง22103

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

การงานอาชีพพื ้นฐาน 4

ม.คณาคร

ม.บุญญินท์

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสกัญญาพัชร์

มิสพัชรี ย์

- รหัสวิชา อ20203 : Mr.Dominic/Mr.Jon ใช้ สถานที่เรียนห้ องอเนกประสงค์ A ชัน้ 3 / ห้ องแยกเรียน (2/10 เดิม) ชัน้ 2 ตึก ฟ.ฮีแลร์
ครูประจาชั ้น : มิสมัลลิกา หนบรรเลง
ครูผ้ ชู ว่ ยประจาชั ้น : ม.ธีรภัทร เสมาทอง

15/5/2018 13:19

ตารางสอน ม.2/3
วัน / เวลาเรียน / ชั่วโมง
ม.1-3

จันทร์

08.00-08.20

โฮมรูม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1

2

3

4

5

6

7

8

08.20-09.10

09.20-10.10

10.10-11.00

12.00-12.50

12.50-13.40

13.50-14.40

14.40-15.30

16.00-16.50 (นร.Gifted)

ส22101,ส20209

ว22101

พ22102

ว20203

ท22101

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

พลศึกษาพื ้นฐาน 1

วิทยาศาสตร์ สากล 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

แนะแนว

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสนภาพร

ม.นันทวัจน์

มิสนภาพร/Mr.Raul

มิสทิพย์ภาวรรณ

มิสณิชาภัทร

มิสสิริวรรณ

อ22101

อ20209

ค20203

ว22101

ว22101 (Lab)

ศ22101

คณิตศาสตร์ สากล 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ศิลปะพื ้นฐาน 3

มิสนภาพร

มิสนภาพร

มิสมัลลิกา/ม.อัฐฉัตร

อ22101

มิสพัชรีย์
ส22101,ส20209
อังคาร

พุธ

โฮมรูม

โฮมรูม

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม9

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสสโรชา

ม.บุญญินท์/Mr.Delfin
Mr.Matthew W./
Mr.Luke B./Teacher 1

มิสพัชรีย์

(Crossword)

ส22102

ท22101

ค22101

อ20209

ส22101,ส20209

ประวัติศาสตร์ 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 9

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ม.ภาณุวฒ
ั น์

มิสทิพย์ภาวรรณ

ม.วีรพันธ์

Mr.Matthew W./Mr.Luke B./Teacher 1

หน้ าที่พลเมือง 3

ม.ศรัณย์

(หมากล้ อม)
ง22101
พฤหัสบดี

โฮมรูม

อ20209

การงานอาชีพพื ้นฐาน 3 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม9
มิสกัญญาพัชร์

ท22101
ศุกร์

หมายเหตุ

คุณธรรม จริ ยธรรม/STEM

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3
มิสทิพย์ภาวรรณ

มิสพัชรี ย์

ค20203

อ22101

คณิตศาสตร์ สากล 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

ม.บุญญินท์/Mr.Delfin
Mr.Matthew W./
Mr.Luke B./Teacher 1
ง22103

ค22101

พ22101

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

สุขศึกษาพื ้นฐาน 1

ม.วีรพันธ์

ม.สมชาย

ค22101

ว20203

ส20203

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

สังคมสากล 3

ม.วีรพันธ์

มิสนภาพร/Mr.Raul

มิสสุปรี ยา/MissTanya

ลูกเสือ

มิสสิริวรรณ
อ20209

การงานอาชีพพื ้นฐาน 4 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม9
มิสกัญญาพัชร์

ชมรม

Mr.Matthew W./
Mr.Luke B./Teacher 1

- รหัสวิชา อ20203 : Mr.Dominic/Mr.Jon ใช้ สถานที่เรียนห้ องอเนกประสงค์ A ชัน้ 3 / ห้ องแยกเรียน (2/10 เดิม) ชัน้ 2 ตึก ฟ.ฮีแลร์
ครูประจาชั ้น : มิสทิพย์ภาวรรณ คาซองเมือง
ครูผ้ ชู ว่ ยประจาชั ้น : มิสณิชาภัทร ประภาศิลป์/ม.นันทวัจน์ สุวรรณาพิสิทธิ์

15/5/2018 13:19

ตารางสอน ม.2/4
วัน / เวลาเรียน / ชั่วโมง
ม.1-3

จันทร์

08.00-08.20

โฮมรูม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1

2

3

4

5

6

7

8

08.20-09.10

09.20-10.10

10.10-11.00

12.00-12.50

12.50-13.40

13.50-14.40

14.40-15.30

16.00-16.50 (นร.Gifted)

ว20203

อ22101

ง22101

ว22101

ท22101

พ22102

ส22101,ส20209

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

พลศึกษาพื ้นฐาน 1

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

มิสกอบกาญจน์

ม.นันทวัจน์

หน้ าที่พลเมือง 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3
มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 การงานอาชีพพื ้นฐาน 3 วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3
มิสสิริวรรณ

ม.วิชาญ

มิสรัศมี

ม.ภาณุวฒ
ั น์

อังคาร

พุธ

โฮมรูม

โฮมรูม

ท22101

อ20209

ส20203

อ22101

ค20203

ส22101,ส20209

ศ22101

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม9

สังคมสากล 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ สากล 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ศิลปะพื ้นฐาน 3

มิสสิริวรรณ

ม.วีรพันธ์

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสมัลลิกา/ม.อัฐฉัตร

(Crossword)

Mr.Delfin

ม.ภาณุวฒ
ั น์

ม.ศรัณย์

มิสกอบกาญจน์

มิสสุปรี ยา/MissTanya
Mr.Matthew W./
Mr.Luke B./Teacher 1
ว22101

ว22101 (Lab)

ค22101

ท22101

อ20209

แนะแนว

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม9

มิสณิชาภัทร

มิสรัศมี

มิสรัศมี

ม.ศุภกิตติ

มิสกอบกาญจน์

Mr.Matthew W./
Mr.Luke B./Teacher 1

(หมากล้ อม)
ค20203
พฤหัสบดี

โฮมรูม

คณิตศาสตร์ สากล 3
ม.วีรพันธ์

อ22101

ค22101

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3
มิสสโรชา

ม.ศุภกิตติ

Mr.Delfin

ศุกร์

หมายเหตุ

คุณธรรม จริ ยธรรม/STEM

ชมรม

อ20209

ส22101,ส20209
สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ลูกเสือ

หน้ าที่พลเมือง 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 9
Mr.Matthew W./Mr.Luke B./Teacher 1

ม.ภาณุวฒ
ั น์
ค22101

ว20203

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

ม.ศุภกิตติ

มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

ง22103

อ20209

การงานอาชีพพื ้นฐาน 4 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม9
ม.วิชาญ

Mr.Matthew W./
Mr.Luke B./Teacher 1

พ22101

ส22102

สุขศึกษาพื ้นฐาน 1

ประวัติศาสตร์ 3

ม.สมชาย

ม.ภาณุวฒ
ั น์

- รหัสวิชา อ20203 : Mr.Dominic/Mr.Jon ใช้ สถานที่เรียนห้ องอเนกประสงค์ A ชัน้ 3 / ห้ องแยกเรียน (2/10 เดิม) ชัน้ 2 ตึก ฟ.ฮีแลร์
ครูประจาชั ้น : มิสณัฏยาวดี หิรัญกาญจน์
ครูผ้ ชู ว่ ยประจาชั ้น : ม.วีรพัน์ รัตรนะวัน

15/5/2018 13:19

ตารางสอน ม.2/5
วัน / เวลาเรียน / ชั่วโมง
ม.1-3

จันทร์

08.00-08.20

โฮมรูม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1

2

3

4

5

6

7

8

08.20-09.10

09.20-10.10

10.10-11.00

12.00-12.50

12.50-13.40

13.50-14.40

14.40-15.30

16.00-16.50 (นร.Gifted)

ท22101

อ20203

ว20203

ศ22101

ง20203

ส22101,ส20209

พ22101

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

ศิลปะพื ้นฐาน 3

คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

สุขศึกษาพื ้นฐาน 1

มิสทิพย์ภาวรรณ

Mr.Dominic/Mr.Jon

มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

มิสมัลลิกา/ม.อัฐฉัตร

มิสรัตนา/มิสปราณิสา

หน้ าที่พลเมือง 3

ม.สมชาย

ม.ศรัณย์
อ22101
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

ค22101

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

มิสนิสาชล

ส22102

ว22101

ว22101 (Lab)

ท22101

พ22102

ประวัติศาสตร์ 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

พลศึกษาพื ้นฐาน 1
ม.นันทวัจน์

มิสสิริวรรณ

ม.บุญญินท์

ม.ภาณุวฒ
ั น์

มิสณัฏยาวดี

มิสณัฏยาวดี

มิสทิพย์ภาวรรณ

อ20203

ค20203

จ20203

อ22101

ค22101

ส22101,ส20209

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

คณิตศาสตร์ สากล 3

ภาษาจีน 3

Mr.Dominic/Mr.Jon

ม.ธีรภัทร/Mr.Delfin

ม.อัฐพร/Native B

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

มิสสโรชา

ม.บุญญินท์

หน้ าที่พลเมือง 3

(Crossword)

(หมากล้ อม)

มิสนิสาชล

ชมรม

ง22102,ง22104

ท22101

ส22101,ส20209

ว20203

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

แนะแนว

มิสทิพย์ภาวรรณ

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

มิสณิชาภัทร

ค22101

อ22101

ลูกเสือ

การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย 1,2
มิสพึงพิศ/มิสภัทราพร/มิสรัตนา

มิสนิสาชล
ส20203
ศุกร์

หมายเหตุ

คุณธรรม จริ ยธรรม/STEM

สังคมสากล 3
มิสสุปรี ยา/MissTanya

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3
ม.บุญญินท์

มิสสิริวรรณ

ค20203

จ20203

ว22101

คณิตศาสตร์ สากล 3

ภาษาจีน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ม.ธีรภัทร/Mr.Delfin

ม.อัฐพร

มิสณัฏยาวดี

- รหัสวิชา อ20203 : Mr.Dominic/Mr.Jon ใช้ สถานที่เรียนห้ องอเนกประสงค์ A ชัน้ 3 / ห้ องแยกเรียน (2/10 เดิม) ชัน้ 2 ตึก ฟ.ฮีแลร์
ครูประจาชั ้น : มิสสิริวรรณ ฉิมมุจฉา
ครูผ้ ชู ว่ ยประจาชั ้น : ม.บุญญินท์ ล้ อจรัสศรี วงษ์ /มิสนิสาชล จันทร์ คงฉาย

15/5/2018 13:19

ตารางสอน ม.2/6
วัน / เวลาเรียน / ชั่วโมง
ม.1-3

จันทร์

08.00-08.20

โฮมรูม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

08.20-09.10

09.20-10.10

10.10-11.00

12.00-12.50

12.50-13.40

13.50-14.40

14.40-15.30

16.00-16.50 (นร.Gifted)

อ22101

ส22101,ส20209

ท22101

ศ22101

พ22101

ค20203

จ20203

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

ศิลปะพื ้นฐาน 3

สุขศึกษาพื ้นฐาน 1

คณิตศาสตร์ สากล 3

ภาษาจีน 3

มิสสโรชา

หน้ าที่พลเมือง 3

ม.คณาคร

มิสมัลลิกา/ม.อัฐฉัตร

ม.สมชาย

ม.บุญญินท์/Mr.Delfin

ม.อัฐพร/Native B

มิสนิสาชล

อังคาร

โฮมรูม

เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ม.ศรัณย์

ว22101

ว22101 (Lab)

ค22101

อ20203

ท22101

ส22101,ส20209

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

แนะแนว

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

มิสนภาพร

มิสนภาพร

ม.วีรพันธ์

Mr.Dominic/Mr.Jon

ม.คณาคร

มิสณิชาภัทร

หน้ าที่พลเมือง 3
มิสนิสาชล

พุธ

โฮมรูม

ส20203

จ20203

อ22101

ว20203

พ22102

ค22101

สังคมสากล 3

ภาษาจีน 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

พลศึกษาพื ้นฐาน 1

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

มิสฐิ ตาภา/MissTanya

ม.อัฐพร

มิสสิริวรรณ

มิสนภาพร/Mr.Raul

ม.นันทวัจน์

ม.วีรพันธ์

(Crossword)

พฤหัสบดี

โฮมรูม

ศุกร์

(หมากล้ อม)

อ22101

ง22102,ง22104

ว20203

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย 1,2

วิทยาศาสตร์ สากล 3

มิสสิริวรรณ

มิสพึงพิศ/มิสภัทราพร/มิสรัตนา

มิสนภาพร/Mr.Raul

ค22101
คุณธรรม จริ ยธรรม/STEM

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3
ม.วีรพันธ์

ว22101

ลูกเสือ

ง20203

อ20203

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3 คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา 3 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3
มิสนภาพร

ชมรม

มิสรัตนา/มิสปราณิสา

Mr.Dominic/Mr.Jon

ค20203

ส22102

คณิตศาสตร์ สากล 3

ประวัติศาสตร์ 3

ม.บุญญินท์/Mr.Delfin

ม.ภาณุวฒ
ั น์

ส22101,ส20209

ท22101

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

หน้ าที่พลเมือง 3

ม.คณาคร

มิสนิสาชล
หมายเหตุ

- รหัสวิชา อ20203 : Mr.Dominic/Mr.Jon ใช้ สถานที่เรียนห้ องอเนกประสงค์ A ชัน้ 3 / ห้ องแยกเรียน (2/10 เดิม) ชัน้ 2 ตึก ฟ.ฮีแลร์
ครูประจาชั ้น : มิสพึงพิศ บุญชูเลิศรัตน์
ครูผ้ ชู ว่ ยประจาชั ้น : ม.ภาณุวฒ
ั น์ จิตรจิระวาณิชย์

15/5/2018 13:19

ตารางสอน ม.2/7
วัน / เวลาเรียน / ชั่วโมง
ม.1-3

จันทร์

08.00-08.20

โฮมรูม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1

2

3

4

5

6

7

8

08.20-09.10

09.20-10.10

10.10-11.00

12.00-12.50

12.50-13.40

13.50-14.40

14.40-15.30

16.00-16.50 (นร.Gifted)

จ20203

ท22101

อ20203

ว20203

ศ22101

ค20203

ภาษาจีน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

แนะแนว

วิทยาศาสตร์ สากล 3

ศิลปะพื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ สากล 3

ม.อัฐพร

มิสทิพย์ภาวรรณ

Mr.Dominic/Mr.Jon

มิสณิชาภัทร

มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

มิสมัลลิกา/ม.อัฐฉัตร

ม.วีรพันธ์/Mr.Delfin

ม.ศรัณย์

อังคาร

โฮมรูม

ง20203

ส22102

อ20203

พ22101

ค22101

ส22101,ส20209

ว22101

คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา 3

ประวัติศาสตร์ 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

สุขศึกษาพื ้นฐาน 1

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

มิสรัตนา/มิสปราณิสา

ม.ภาณุวฒ
ั น์

Mr.Dominic/Mr.Jon

ม.สมชาย

ม.ศุภกิตติ

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสรัศมี

ม.วาชรัตน์

พุธ

โฮมรูม

ท22101

ง22102,ง22104

ส20203

อ22101

พ22102

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย 1,2

สังคมสากล 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

พลศึกษาพื ้นฐาน 1

มิสทิพย์ภาวรรณ

มิสพึงพิศ/มิสภัทราพร/มิสรัตนา

ม.วาชรัตน์/MissTanya

มิสสิริวรรณ

ม.นันทวัจน์

ชมรม

(Crossword)

พฤหัสบดี

โฮมรูม

ว22101

ว22101 (Lab)

ส22101,ส20209

อ22101

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

มิสรัศมี

มิสรัศมี

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสสโรชา

ลูกเสือ

ม.วาชรัตน์
ว20203
ศุกร์

คุณธรรม จริ ยธรรม/STEM

วิทยาศาสตร์ สากล 3
มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

อ22101

ท22101

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

ม.ศุภกิตติ

มิสทิพย์ภาวรรณ

(หมากล้ อม)
ค22101

จ20203

ค20203

ส22101,ส20209

ภาษาจีน 3

คณิตศาสตร์ สากล 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ม.อัฐพร/Native B

ม.วีรพันธ์ /Mr.Delfin

หน้ าที่พลเมือง 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3
มิสสิริวรรณ

ค22101

ม.ศุภกิตติ

ม.วาชรัตน์
หมายเหตุ

- รหัสวิชา อ20203 : Mr.Dominic/Mr.Jon ใช้ สถานที่เรียนห้ องอเนกประสงค์ A ชัน้ 3 / ห้ องแยกเรียน (2/10 เดิม) ชัน้ 2 ตึก ฟ.ฮีแลร์
ครูประจาชั ้น : มิสรัตนา จันทราวิรุธ
ครูผ้ ชู ว่ ยประจาชั ้น : ม.อัฐฉัตร ตุลยาฉัตร

15/5/2018 13:19

ตารางสอน ม.2/8
วัน / เวลาเรียน / ชั่วโมง
ม.1-3

จันทร์

08.00-08.20

โฮมรูม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1

2

3

4

5

6

7

8

08.20-09.10

09.20-10.10

10.10-11.00

12.00-12.50

12.50-13.40

13.50-14.40

14.40-15.30

16.00-16.50 (นร.Gifted)

ว22101

ส22101,ส20209

อ22101

ค20203

ค22101

ศ22101

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ สากล 3

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ศิลปะพื ้นฐาน 3

แนะแนว

มิสนภาพร

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสสิริวรรณ

ม.ธีรภัทร/Mr.Delfin

ม.บุญญินท์

มิสมัลลิกา/ม.อัฐฉัตร

มิสณิชาภัทร

ม.วาชรัตน์

อังคาร

โฮมรูม

ม.ศรัณย์

อ22101

ง22102,ง22104

จ20203

ส22102

ท22101

พ22101

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย 1,2

ภาษาจีน 3

ประวัติศาสตร์ 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

สุขศึกษาพื ้นฐาน 1

มิสสโรชา

มิสพึงพิศ/มิสภัทราพร/มิสรัตนา

ม.อัฐพร

ม.ภาณุวฒ
ั น์

ม.คณาคร

ม.สมชาย

(Crossword)

พุธ

โฮมรูม

ว22101

ว22101 (Lab)

ท22101

จ20203

ส22101,ส20209

อ20203

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

ภาษาจีน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

มิสนภาพร

มิสนภาพร

ม.คณาคร

ม.อัฐพร/Native B

หน้ าที่พลเมือง 3

Mr.Dominic/Mr.Jon

ชมรม

ม.วาชรัตน์
ส20203
พฤหัสบดี

โฮมรูม

สังคมสากล 3
ม.วาชรัตน์/MissTanya

อ22101

อ20203

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3
มิสสิริวรรณ

Mr.Dominic/Mr.Jon

ค22101
คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ลูกเสือ

ม.บุญญินท์

ท22101

ว20203

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

ม.คณาคร

มิสนภาพร/Mr.Raul

(หมากล้ อม)

ศุกร์

คุณธรรม จริ ยธรรม/STEM

ส22101,ส20209

ง20203

ค20203

พ22102

ค22101

ว20203

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา 3

คณิตศาสตร์ สากล 3

พลศึกษาพื ้นฐาน 1

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสรัตนา/มิสปราณิสา

ม.ธีรภัทร/Mr.Delfin

ม.นันทวัจน์

ม.บุญญินท์

มิสนภาพร/Mr.Raul

ม.วาชรัตน์
หมายเหตุ

- รหัสวิชา อ20203 : Mr.Dominic/Mr.Jon ใช้ สถานที่เรียนห้ องอเนกประสงค์ A ชัน้ 3 / ห้ องแยกเรียน (2/10 เดิม) ชัน้ 2 ตึก ฟ.ฮีแลร์
ครูประจาชั ้น : มิสนภาพร วงค์เจริ ญ
ครูผ้ ชู ว่ ยประจาชั ้น : ม.วาชรัตน์ ไทยอาริ ยะ

15/5/2018 13:19

ตารางสอน ม.2/9
วัน / เวลาเรียน / ชั่วโมง
ม.1-3

จันทร์

08.00-08.20

โฮมรูม

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1

2

3

4

5

6

7

8

08.20-09.10

09.20-10.10

10.10-11.00

12.00-12.50

12.50-13.40

13.50-14.40

14.40-15.30

16.00-16.50 (นร.Gifted)

ส22101,ส20209

ง22102,ง22104

ค22101

อ20203

ส22102

ศ22101

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย 1,2

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

ประวัติศาสตร์ 3

ศิลปะพื ้นฐาน 3

หน้ าที่พลเมือง 3

มิสพึงพิศ/มิสภัทราพร/มิสรัตนา

ม.วีรพันธ์

Mr.Dominic/Mr.Jon

ม.ภาณุวฒ
ั น์

มิสมัลลิกา/ม.อัฐฉัตร

ม.วาชรัตน์

อังคาร

พุธ

โฮมรูม

โฮมรูม

ม.ศรัณย์

ค22101

ท22101

ค20203

ส20203

จ20203

ว22101

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ สากล 3

สังคมสากล 3

ภาษาจีน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

แนะแนว

ม.วีรพันธ์

ม.คณาคร

ม.อัฐพร

มิสรัศมี

มิสณิชาภัทร

ว20203

อ22101

ค20203

พ22101

ท22101

ง20203

วิทยาศาสตร์ สากล 3

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

คณิตศาสตร์ สากล 3

สุขศึกษาพื ้นฐาน 1

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา 3

มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

มิสสิริวรรณ

ม.บุญญินท์/Mr.Delfin

ม.สมชาย

ม.คณาคร

มิสรัตนา/มิสปราณิสา

ม.บุญญินท์/Mr.Delfin ม.วาชรัตน์/MissTanya

ชมรม

(Crossword)

พฤหัสบดี

โฮมรูม

อ22101

ว20203

ค22101

จ20203

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ สากล 3

คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน 3

ภาษาจีน 3

มิสสโรชา

มิสณัฏยาวดี/Mr.Raul

ม.วีรพันธ์

ม.อัฐพร/Native B

ลูกเสือ

อ20203

ส22101,ส20209

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

Mr.Dominic/Mr.Jon

หน้ าที่พลเมือง 3

(หมากล้ อม)

ศุกร์

คุณธรรม จริ ยธรรม/STEM

ม.วาชรัตน์

ว22101

ว22101 (Lab)

ส22101,ส20209

ท22101

พ22102

อ22101

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 3

สังคมฯ พื ้นฐาน 3

ภาษาไทยพื ้นฐาน 3

พลศึกษาพื ้นฐาน 1

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

มิสรัศมี

มิสรัศมี

หน้ าที่พลเมือง 3

ม.คณาคร

ม.นันทวัจน์

มิสสิริวรรณ

ม.วาชรัตน์
หมายเหตุ

- รหัสวิชา อ20203 : Mr.Dominic/Mr.Jon ใช้ สถานที่เรียนห้ องอเนกประสงค์ A ชัน้ 3 / ห้ องแยกเรียน (2/10 เดิม) ชัน้ 2 ตึก ฟ.ฮีแลร์
ครูประจาชั ้น : มิสรัศมี เลิศอารมย์
ครูผ้ ชู ว่ ยประจาชั ้น : ม.อัฐพร เนตรพรหม

