20/10/2018 [ 1 ]

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อสช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

ว30228

ท30104

ค30210

ว30253

อ30104

ส30104

เคมีประยุกต์ 3

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์ขั้นสูง 4

ชีววิทยาขั้นสูง 3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4

ม.เพิ่มศักดิ์

ม.เดชา

มิสวนิสา

มิสปิยชาติ

ม.ชาติพัฒน์

ม.พชร (ภ)

ค30210

แนะแนว

ว30208

ส30212

ศ30104

คณิตศาสตร์ขั้นสูง 4

มิสอาทิตยา

ฟิสิกส์เพื่อการพัฒนา 3

หน้าที่พลเมือง 4

ศิลปะพื้นฐาน 4

อ.วรรณา

มิสเนติมา

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

จันทร์

อังคาร

โฮมรูม

โฮมรูม

มิสวนิสา
พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

ว30283

OT30102

อ30204

ว30253

SO30104

ทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

Programming

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ชีววิทยาขั้นสูง 3

Foundation Social Studies, Religion and Culture 4

ม.ธนกฤติ/มิสจันทร์เพ็ญ/มิสจิลัดดา

มิสเสาวภา/มิสศิริพร (ชส)

มิสเอกอนงค์

มิสปิยชาติ

ม.พชร (ภ)/Filipino

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ท30104

อ30204

ว30228

ค30104

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

เคมีประยุกต์ 3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ม.เดชา

มิสเอกอนงค์

ม.เพิ่มศักดิ์

มิสวนิสา

MA30104

ว30208

อ30104

พ30104

Foundation Mathematics 4

ฟิสิกส์เพื่อการพัฒนา 3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

ม.นพนรินทร์/Filipino

อ.วรรณา

มิสธันย์ชนก/มิสลภัสนันท์

ม.ภูริพันธ์

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30102 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

ม.เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสอาทิตยา จันทร์เพ็ง
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

ส30110

OT30102

อ30104

ว30223

SO30104

พ30104

ค30104

ประวิตศาสตร์ 4

Programming

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

เคมี 3

มิสสุกัญญา

มิสเสาวภา/มิสศิริพร (ชส)

มิสธันย์ชนก

ม.เพิ่มศักดิ์

ค30204

อ30204

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

Foundation Social Studies, Religion and Culture ส4 ุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ม.พชร (ภ)/Filipino

ม.ภูริพันธ์

มิสสุธัญญา

ว30243

ว30203

ท30104

ศ30104

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ชีววิทยา 3

ฟิสิกส์ 3

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

ศิลปะพื้นฐาน 4

มิสสุธัญญา

มิสเอกอนงค์

มิสปิยชาติ

ม.ธนกฤติ

มิสสุขจิตต์

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

ส30212

MA30104

อ30104

แนะแนว

ว30223

ว30203

หน้าที่พลเมือง 4

Foundation Mathematics 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

มิสอาทิตยา

เคมี 3

ฟิสิกส์ 3

มิสเนติมา

ม.นพนรินทร์/Filipino

ม.ชาติพัฒน์

ม.เพิ่มศักดิ์

ม.ธนกฤติ

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ส30104

ท30104

ค30104

ว30243

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ชีววิทยา 3

ม.พชร (ภ)

มิสสุขจิตต์

มิสสุธัญญา

มิสปิยชาติ

ค30204

อ30204

ว30203

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ฟิสิกส์ 3

มิสสุธัญญา

มิสเอกอนงค์

ม.ธนกฤติ

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30102 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสสุกญ
ั ญา พุกกะเวส

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.พชร จันทร์ศริ ิ
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

ว30243

ค30204

อ30204

ส30104

OT30102

ชีววิทยา 3

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4

Programming

มิสปิยชาติ

มิสณิชาภัทร

มิสเอกอนงค์

ม.วาชรัตน์

มิสเสาวภา/มิสศิริพร (ชส)

ว30203

ท30104

อ30104

ค30204

ส30110

ว30223

ฟิสิกส์ 3

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ประวิตศาสตร์ 4

เคมี 3

ม.ธนกฤติ

มิสสุขจิตต์

มิสธันย์ชนก

มิสณิชาภัทร

มิสสุกัญญา

ม.เพิ่มศักดิ์

SO30104

พ30104

โฮมรูม

โฮมรูม

MA30104

ว30223

ว30203

แนะแนว

Foundation Mathematics 4

เคมี 3

ฟิสิกส์ 3

มิสอาทิตยา

มิสชุธารินี/Filipino

ม.เพิ่มศักดิ์

ม.ธนกฤติ

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

Foundation Social Studies, Religion and Culture ส4 ุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

ม.พชร (ภ)/Filipino

ม.ภูริพันธ์

ว30203

ค30104

ว30243

อ30204

ฟิสิกส์ 3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ชีววิทยา 3

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ม.ธนกฤติ

มิสณิชาภัทร

มิสปิยชาติ

มิสเอกอนงค์

ศ30104

ส30212

ค30104

ท30104

อ30104

ศิลปะพื้นฐาน 4

หน้าที่พลเมือง 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

มิสเนติมา

มิสณิชาภัทร

มิสสุขจิตต์

ม.ชาติพัฒน์

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30102 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสเอกอนงค์ ชเลจร

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสปิยชาติ ป้องพาล
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

ว30203

OT30102

ท30104

ส30110

MA30104

อ30104

ฟิสิกส์ 3

Programming

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

ประวิตศาสตร์ 4

Foundation Mathematics 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

ม.ธนกฤติ

มิสเสาวภา/มิสศิริพร (ชส)

ม.เดชา

มิสสุกัญญา

มิสณิชาภัทร/Filipino

มิสธันย์ชนก

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

อ30104

ส30104

ท30104

ค30104

ว30223

ว30243

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

เคมี 3

ชีววิทยา 3

ม.ชาติพัฒน์

ม.วาชรัตน์

ม.เดชา

มิสชุธารินี

ม.เพิ่มศักดิ์

มิสปิยชาติ

แนะแนว

อ30204

ค30204

พ30104

ว30203

ส30212

มิสอาทิตยา

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

ฟิสิกส์ 3

หน้าที่พลเมือง 4

ม.ชาติพัฒน์

มิสชุธารินี

ม.ภูริพันธ์

ม.ธนกฤติ

มิสเนติมา

ว30243

ค30204

ว30203

อ30204

ชีววิทยา 3

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ฟิสิกส์ 3

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

มิสปิยชาติ

มิสชุธารินี

ม.ธนกฤติ

ม.ชาติพัฒน์

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ศ30104

ว30223

SO30104

ค30104

ศิลปะพื้นฐาน 4

เคมี 3

Foundation Social Studies, Religion and Culture 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

ม.เพิ่มศักดิ์

ม.พชร (ภ)/Filipino

มิสชุธารินี

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30102 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

ม.เดชา สันต์เสริมสุข

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสธันย์ชนก วิจิตรประชา
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

MA30104

ศ30104

อ30104

ว30203

ส30104

ค30104

แนะแนว

Foundation Mathematics 4

ศิลปะพื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

ฟิสิกส์ 3

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

มิสอาทิตยา

มิสณิชาภัทร/Filipino

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

ม.ชาติพัฒน์

ม.ธนกฤติ

ม.วาชรัตน์

ม.นพนรินทร์
พ30104

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

ค30204

ว30223

อ30204

OT30102

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

เคมี 3

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

Programming

ม.นพนรินทร์

ม.เพิ่มศักดิ์

ม.ชาติพัฒน์

มิสเสาวภา/มิสศิริพร (ชส)

ม.ภูริพันธ์

ม.พชร (ภ)/Filipino

โฮมรูม

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4Foundation Social Studies, Religion and Culture 4

ว30243

ค30204

อ30104

ท30104

ส30110

ชีววิทยา 3

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

ประวิตศาสตร์ 4

มิสปิยชาติ

ม.นพนรินทร์

มิสลภัสนันท์

ม.เดชา

มิสสุกัญญา

ว30223

ว30203

อ30204

ค30104

เคมี 3

ฟิสิกส์ 3

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ม.เพิ่มศักดิ์

ม.ธนกฤติ

ม.ชาติพัฒน์

ม.นพนรินทร์

ว30203

ท30104

ส30212

ว30243

ฟิสิกส์ 3

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

หน้าที่พลเมือง 4

ชีววิทยา 3

ม.ธนกฤติ

ม.เดชา

มิสเนติมา

มิสปิยชาติ

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

SO30104

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30102 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสเนติมา กมลเลิศ

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.ธนกฤติ สุหลง

20/10/2018 [ 1 ]

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/6 แผนการเรียนศิลป์คานวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

ท30104

ศ30104

ค30204

อ30210

ศ30202

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

ศิลปะพื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

ศิลปะและการออกแบบเพื่อการคิดแก้ปัญหา

มิสสุขจิตต์

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

มิสชุธารินี

ม.ชาติพัฒน์

มิสรัตติกาล/มิสศศิธร (ชส)

ค30104

อ30210

จันทร์

อังคาร

พุธ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ศุกร์

หมายเหตุ

ว30104

Social Studies, Religion and Culture โ4ลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ Foundation
4

ส30110

แนะแนว

ท30104

ประวิตศาสตร์ 4

มิสอาทิตยา

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

มิสชุธารินี

มิสธันย์ชนก

มิสเนติมา/Filipino

มิสจุฑาวรรณ

มิสสุกัญญา

ส30104

ง30105

อ30210

ท30204

อ30104

SC30104

ค30104

การเขียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

Foundation Earth,Stars and Universe

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ม.บันลือ

ม.ชาติพัฒน์

มิสนพวรรณ/Filipino

มิสชุธารินี

อ30104

ส30212

ค30204

พ30104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

หน้าที่พลเมือง 4

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

มิสธันย์ชนก

มิสเนติมา

มิสชุธารินี

ม.ภูริพันธ์

อ30210

MA30104

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4
ม.พชร (ภ)

พฤหัสบดี

SO30104

การงานอาชีพพื้นฐาน 2 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4
ม.พชร (จ)

Mr.Eric/Mr.Peter

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ว30104

พ30104

ท30204

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

การเขียน

มิสจุฑาวรรณ

ม.ภูริพันธ์

ม.บันลือ

มิสสุขจิตต์

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4 Foundation Mathematics 4

ม.ชาติพัฒน์

ชมรม

ม.นพนรินทร์/Filipino

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30210 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.ชาติพฒ
ั น์ ทองเจริญกิจ
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/7 แผนการเรียนศิลป์คานวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

ส30212

อ30210

ศ30104

SC30104

ท30204

ค30104

ง30105

หน้าที่พลเมือง 4

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

ศิลปะพื้นฐาน 4

Foundation Earth,Stars and Universe

การเขียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

การงานอาชีพพื้นฐาน 2

มิสเนติมา

Mr.Eric/Mr.Peter

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

มิสนพวรรณ/Filipino

ม.บันลือ

มิสสุธัญญา

ม.พชร (จ)

ศ30202

พ30104

อ30104

SO30104

ท30104

แนะแนว

ศิลปะและการออกแบบเพื่อการคิดแก้ปัญหา

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

มิสรัตติกาล/มิสศศิธร (ชส)

ม.ภูริพันธ์

จันทร์

อังคาร

พุธ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4Foundation Social Studies, Religion and Culture 4 ภาษาไทยพื้นฐาน 4
มิสลภัสนันท์

อ30210

ค30204

อ30210

ท30204

ว30104

ประวิตศาสตร์ 4

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

การเขียน

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน

มิสสุกัญญา

มิสเอกอนงค์

มิสสุธัญญา

มิสธันย์ชนก

ม.บันลือ

มิสจุฑาวรรณ

พ30104

ว30104

ค30104

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
มิสสุธัญญา

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

ท30104
ศุกร์

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ภาษาไทยพื้นฐาน 4
ม.เดชา

หมายเหตุ

ม.เดชา

ส30110

อ30210
พฤหัสบดี

มิสเนติมา/Filipino

มิสอาทิตยา

อ30104

มิสเอกอนงค์

ม.ภูริพันธ์

มิสจุฑาวรรณ

MA30104

ค30204

ส30104

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4

มิสสุธัญญา

ม.พชร (ภ)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 Foundation Mathematics 4
ม.ชาติพัฒน์

ม.นพนรินทร์/Filipino

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30210 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

ม.วิริยะ เกตุแก้ว

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสสุธัญญา จีนา
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/8 แผนการเรียนศิลป์ออกแบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

ท30104

ว30104

ศ30104

อ30104

ค30104

ส30110

พ30104

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน

ศิลปะพื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ประวิตศาสตร์ 4

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

ม.เดชา

มิสจุฑาวรรณ

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

มิสธันย์ชนก

มิสวันวิสาข์

มิสสุกัญญา

ม.ภูริพันธ์

ส30104

อ30104

ง30206

ค30104

ง30105

อ30210

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

การออกแบบและโฆษณา 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ม.พชร (ภ)

ม.ชาติพัฒน์

มิสจิรัฐติ/ม.กรวิชญ์ (ชส)

มิสวันวิสาข์

ม.พชร (จ)

Mr.Eric/Mr.Peter

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

ค30204

ง30206

ท30104

SC30104

ส30212

อ30210

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

การออกแบบและโฆษณา 1

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

Foundation Earth,Stars and Universe

หน้าที่พลเมือง 4

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

มิสวันวิสาข์

มิสจิรัฐติ/ม.กรวิชญ์ (ชส)

ม.เดชา

มิสนพวรรณ/Filipino

มิสเนติมา

มิสเอกอนงค์

ว30104

อ30210

MA30104

ง30206

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4 Foundation Mathematics 4

มิสจุฑาวรรณ

มิสธันย์ชนก

ม.นพนรินทร์/Filipino

ค30204

แนะแนว

อ30210

SO30104

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

มิสอาทิตยา

มิสวันวิสาข์

หมายเหตุ

การงานอาชีพพื้นฐาน 2 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

การออกแบบโฆษณา 1
มิสจิรัฐติ/ม.กรวิชญ์ (ชส)

Social Studies, Religion and Culture 4
ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ Foundation
4

มิสเอกอนงค์

ชมรม

มิสเนติมา/Filipino

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา ง30206 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
- วิชา อ30210 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสศศิธร นวลจันทร์

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/9 แผนการเรียนศิลป์สหศิลป์กีฬา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

อ30210

ส30110

ท30104

แนะแนว

พ30104

อ30104

พ30212

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

ประวิตศาสตร์ 4

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

มิสอาทิตยา

สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 4

ม.ชาติพัฒน์

มิสสุกัญญา

มิสสุขจิตต์

ม.ภูริพันธ์

มิสธันย์ชนก

ม.เชี่ยวชาญ

ท30104

ค30104

ศ30104

อ30210

ว30104

พ30212

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ศิลปะพื้นฐาน 4

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 4

มิสสุขจิตต์

มิสสุธัญญา

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

ม.พชร (ภ)

ม.ชาติพัฒน์

มิสจุฑาวรรณ

ม.เชี่ยวชาญ

ค30104

อ30210

ท30104

ว30104

SO30104

อ30104

พ30212

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

มิสสุธัญญา

Mr.Eric/Mr.Peter

มิสสุขจิตต์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ส30104

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐานFoundation Social Studies, Religion and Culture 4ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

อ30210

หน้าที่พลเมือง 4

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

มิสเนติมา

มิสธันย์ชนก

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 4

มิสจุฑาวรรณ

มิสเนติมา/Filipino

ม.ชาติพัฒน์

ม.เชี่ยวชาญ

พ30104

พ30212

พ30212

พ30212

สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 4

ส30212

4

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 4 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 4 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 4

ม.ภูริพันธ์

ม.เชี่ยวชาญ

ม.เชี่ยวชาญ

ง30105

MA30104

SC30104

การงานอาชีพพื้นฐาน 2 Foundation Mathematics 4
ม.พชร (จ)

มิสณิชาภัทร/Filipino

Foundation Earth,Stars and Universe

ม.เชี่ยวชาญ
ชมรม

มิสนพวรรณ/Filipino

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30210 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสสุขจิตต์ สุวรรณศร

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสณิชาภัทร สอนตะคุ, ม.ภูริพันธ์ โชติหิรัญธนนนท์

20/10/2018 [ 1 ]

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.5/10 แผนการเรียนศิลป์ภาษา 1 - 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00-8.30 น.
วัน/เวลา (ก่อนเรียน/หลังเรียน นศท.)

8.30-9.20 น.

9.20-10.10 น.

10.20-11.10 น.

11.10-12.00 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.50-15.40 น.

---

วัน/เวลา (ระหว่างเรียน นศท.) 8.00-8.10 น.

8.10-9.00 น.

9.00-9.50 น.

10.00-10.50 น.

10.50-11.40 น.

12.30-13.20 น.

13.20-14.10 น.

14.20-15.10 น.

15.10-16.00 น.

ค30104

ฝ30204/จ30204

อ30210

ท30104

ฝ30204/จ30204

แนะแนว

SO30104

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

ภาษาฝรั่งเศส 4/ภาษาจีน 4

มิสอาทิตยา

Foundation Social Studies, Religion and Culture 4

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ภาษาฝรั่งเศส 4/ภาษาจีน 4 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

ม.นพนรินทร์

มิสนิภา/มิสเจศรา/Miss Lu Lu

มิสเอกอนงค์

มิสสุขจิตต์

มิสพิมลณัฐ/มิสสุจติ ราภรณ์

ฝ30204/จ30204

พ30104

ศ30104

ค30104

อ30210

ศิลปะพื้นฐาน 4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ภาษาฝรั่งเศส 4/ภาษาจีน 4 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

ง30105
การงานอาชีพพื้นฐาน 2

ม.ภูริพันธ์

ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสศศิธร

ม.นพนรินทร์

มิสเอกอนงค์

Mr.Eric/Mr.Peter

ม.พชร (จ)

ท30104

อ30104

พ30104

ฝ30201/จ30201

ส30104

ว30104

MA30104

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน

Foundation Mathematics 4

มิสสุขจิตต์

มิสธันย์ชนก/มิสลภัสนันท์

ม.ภูริพันธ์

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ฝ30204/จ30204

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 ภาษาฝรั่งเศส 4/ภาษาจีน 4
ม.ชาติพัฒน์

หมายเหตุ

อ30210

มิสพิมลณัฐ/มิสเจศรา/มิสอภิรญา

อ30104
ศุกร์

มิสเนติมา/Filipino

มิสพิมลณัฐ/มิสสุจิตราภรณ์/มิสอภิรญา

ภาษาฝรั่งเศส 1/ภาษาจีน 1 สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4

มิสนิภา/มิสเจศรา

ม.พชร (ภ)

มิสจุฑาวรรณ

มิสณิชาภัทร/Filipino

ส30212

ว30104

ฝ30204/จ30204

ท30104

หน้าที่พลเมือง 4

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน

ภาษาฝรั่งเศส 4/ภาษาจีน 4

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

มิสเนติมา

มิสจุฑาวรรณ

มิสพิมลณัฐ/มิสสุจติ ราภรณ์/Miss Lu Lu

มิสสุขจิตต์

SC30104

ส30110

อ30210

Foundation Earth,Stars and Universe

ประวิตศาสตร์ 4

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 4

มิสนพวรรณ/Filipino

มิสสุกัญญา

มิสธันย์ชนก

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30210 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
- วิชา ฝ30204 อ.นิภา และ มิสพิมลณัฐ ใช้หอ้ งแยกเรียน ชั้น 8 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสพิมลณัฐ พิภทั ปัทมอาพัน

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.นพนรินทร์ พานิชชาติ, ม.พชร ภูมิประเทศ

