20/10/2018 [ 1 ]

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/1 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.

ว30255

ท30106

พ30106

ส30106

ว30230

ค30106

อ30206

ชีววิทยาขั้นสูง 5

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

เคมีประยุกต์ 5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

มิสปานแก้ว

มิสนิธิมา

ม.เชี่ยวชาญ

มิสฐิตาภา

มิสจันทร์เพ็ญ

ม.ณรงค์

มิสลภัสนันท์

อ30106

พ30207

ค30212

ศ30106

ว30255

ว30210

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

พลศึกษา 1

คณิตศาสตร์ขั้นสูง 6

ศิลปะพื้นฐาน 6

ชีววิทยาขั้นสูง 5

ฟิสิกส์เพื่อการพัฒนา 5

ม.กรัณย์ภัฏ

ม.ประนุพงษ์

ม.ณรงค์

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

มิสปานแก้ว

อ.วรรณา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

แนะแนว

ว30210

OT30103

ว30230

อ30215

มิสภัควิภา

ฟิสิกส์เพื่อการพัฒนา 5

Computer System and Data Communication

เคมีประยุกต์ 5

ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ 3

อ.วรรณา

ม.กรวิชญ์/มิสเสาวภา (ชส)

มิสจันทร์เพ็ญ

Mr.Eric/Mr.Peter

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม

ส30106

ค30106

อ30206

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

มิสฐิตาภา

ม.ณรงค์

มิสลภัสนันท์

ค30212

อ30106

ว30210

ท30106

คณิตศาสตร์ขั้นสูง 6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

ฟิสิกส์เพื่อการพัฒนา 5

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

ม.ณรงค์

ม.กรัณย์ภัฏ

อ.วรรณา

มิสนิธิมา

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30103 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
- วิชา อ30215 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

ม.ณรงค์ วีระประจักษ์

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสปานแก้ว อักษรขา
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/2 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.

ส30106

อ30206

ท30106

แนะแนว

OT30103

พ30106

ค30106

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

มิสภัควิภา

Computer System and Data Communication

สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ม.กรวิชญ์/มิสเสาวภา (ชส)

ม.เชี่ยวชาญ

ม.ณรงค์

จันทร์

โฮมรูม

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
มิสฐิตาภา

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

มิสลภัสนันท์

ม.เสกสรรค์

ว30245

อ30206

ศ30106

ค30206

ว30225

ชีววิทยา 5

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ศิลปะพื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

เคมี 5

มิสปานแก้ว

มิสลภัสนันท์

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

ม.ณรงค์

มิสจันทร์เพ็ญ

ว30205

ค30206

ท30106

ส30106

อ30106

ฟิสิกส์ 5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

มิสนพวรรณ

ม.ณรงค์

ม.เสกสรรค์

มิสฐิตาภา

ม.กรัณย์ภัฏ

ว30245

ว30205

ค30106

ชีววิทยา 5

ฟิสิกส์ 5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

มิสปานแก้ว

มิสนพวรรณ

ม.ณรงค์

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม

ว30205

อ30106

ว30225

พ30207

ค30106

ฟิสิกส์ 5

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

เคมี 5

พลศึกษา 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

มิสนพวรรณ

ม.กรัณย์ภัฏ

มิสจันทร์เพ็ญ

ม.ประนุพงษ์

ม.ณรงค์

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30103 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.กรัณย์ภฏั เสียงเสนาะ
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/3 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

โฮมรูม

โฮมรูม

ท30106

ว30225

อ30106

ว30205

ค30106

แนะแนว

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

เคมี 5

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

ฟิสิกส์ 5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

มิสภัควิภา

มิสนิธิมา

มิสจันทร์เพ็ญ

มิสชวัลรักษ์

มิสนพวรรณ

มิสณัฏฐี

ส30106

OT30103

ค30106

อ30106

ว30205

พ30207

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6
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คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

ฟิสิกส์ 5

พลศึกษา 1

มิสฐิตาภา

ม.กรวิชญ์/มิสเสาวภา (ชส)

มิสณัฏฐี

มิสชวัลรักษ์

มิสนพวรรณ

ม.ประนุพงษ์

ศ30106

ว30245

ค30106

ท30106

พ30106

อ30206

ศิลปะพื้นฐาน 6

ชีววิทยา 5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

มิสปานแก้ว

มิสณัฏฐี

มิสนิธิมา

ม.เชี่ยวชาญ

มิสลภัสนันท์

ว30205

ค30206

ว30225

ฟิสิกส์ 5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

เคมี 5

มิสนพวรรณ

มิสณัฏฐี

มิสจันทร์เพ็ญ

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม

อ30206

ค30206

ว30245

ส30106

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ชีววิทยา 5

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

มิสลภัสนันท์

มิสณัฏฐี

มิสปานแก้ว

มิสฐิตาภา

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30103 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสลภัสนันท์ จันทน์โรจน์
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/4 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.

ส30106

อ30206

พ30106

แนะแนว

ค30106

มิสภัควิภา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ว30205
จันทร์

โฮมรูม

ฟิสิกส์ 5

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6

มิสนพวรรณ
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

มิสฐิตาภา

ม.กรัณย์ภัฏ

ม.เชี่ยวชาญ

มิสวนิสา

อ30106

ว30205

ว30225

ค30106

พ30207

ท30106

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

ฟิสิกส์ 5

เคมี 5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

พลศึกษา 1

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

มิสชวัลรักษ์

มิสนพวรรณ

มิสจันทร์เพ็ญ

มิสวนิสา

ม.ประนุพงษ์

มิสนิธิมา

ศ30106

ท30106

ค30206

ว30245

อ30106

ศิลปะพื้นฐาน 6

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ชีววิทยา 5

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

มิสนิธิมา

มิสวนิสา

มิสปานแก้ว

มิสชวัลรักษ์

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม

ค30106

ว30245

ว30205

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ชีววิทยา 5

ฟิสิกส์ 5

มิสวนิสา

มิสปานแก้ว

มิสนพวรรณ

OT30103

ว30225

ส30106

ค30206

อ30206

Computer System and Data Communication

เคมี 5

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม.กรวิชญ์/มิสเสาวภา (ชส)

มิสจันทร์เพ็ญ

มิสฐิตาภา

มิสวนิสา

ม.กรัณย์ภัฏ

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30103 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสนพวรรณ เปลี่ยนขา

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสฐิตาภา แก้วกระจ่าง
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/5 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.

ค30206

พ30207

ว30245

ส30106

OT30103

อ30106

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

พลศึกษา 1

ชีววิทยา 5

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

Computer System and Data Communication

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

มิสมนพัทธ์

ม.ประนุพงษ์

มิสปานแก้ว

ม.วัลลภ

ม.กรวิชญ์/มิสเสาวภา (ชส)

มิสชวัลรักษ์

ค30206

ว30225

อ30106

ว30205

ส30106

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

เคมี 5

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

ฟิสิกส์ 5

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

มิสมนพัทธ์

มิสนิรมล

มิสชวัลรักษ์

อ.วรรณา

ม.วัลลภ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

อ30206

ท30106

พ30106

ว30205

ค30106

ว30225

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6

ฟิสิกส์ 5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

เคมี 5

ม.กรัณย์ภัฏ

ม.เสกสรรค์

ม.เชี่ยวชาญ

อ.วรรณา

มิสมนพัทธ์

มิสนิรมล

ท30106

ค30106

อ30206

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม.เสกสรรค์

มิสมนพัทธ์

ม.กรัณย์ภัฏ

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม

ว30205

ค30106

ว30245

ศ30106

แนะแนว

ฟิสิกส์ 5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ชีววิทยา 5

ศิลปะพื้นฐาน 6

มิสภัควิภา

อ.วรรณา

มิสมนพัทธ์

มิสปานแก้ว

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา OT30103 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

ม.วัลลภ งามกิตติคณ
ุ

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสมนพัทธ์ กิจโชดก
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/6 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.

ค30206

อ30212

ว30282

ท30106

ส30106

อ30106

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

มิสวนิสา

Mr.Eric/Mr.Peter

มิสศิริลักษณ์

ม.เสกสรรค์

ม.วัลลภ

ม.กรัณย์ภัฏ

ส30214

ค30106

ท30106

ง30203

สหวิทยาการสังคม 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
มิสศิริพร

จันทร์

โฮมรูม

ว30282
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

โฮมรูม

โฮมรูม

อ30212

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6
มิสจิลัดดา

ม.กรัณย์ภัฏ

ม.พรเทพ

มิสวนิสา

ม.เสกสรรค์

ว30282

พ30207

แนะแนว

อ30106

ส30106

ค30106

ง30106

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

พลศึกษา 1

มิสภัควิภา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

การงานอาชีพพื้นฐาน 3

มิสจุฑาวรรณ

ม.ประนุพงษ์

ม.กรัณย์ภัฏ

ม.วัลลภ

มิสวนิสา

มิสละออ

อ30212

ค30106

ท30206

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

วรรณกรรมปัจจุบัน

ม.กรัณย์ภัฏ

มิสวนิสา

มิสวรรณศิริ

ท30206

ศ30106

ค30206

วรรณกรรมปัจจุบัน

ศิลปะพื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

มิสวรรณศิริ

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

มิสวนิสา

โฮมรูม
อ30212

ศุกร์

คุณธรรมจริยธรรม

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6 สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6

มิสเอกอนงค์

หมายเหตุ

พ30106
ม.เชี่ยวชาญ

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30212 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสวนิสา นิรมาณ

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.ต่อศักดิ์ เขียวสะอาด
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/7 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.

ค30106

แนะแนว

อ30212

ท30106

ว30282

ค30106

ส30106

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

มิสภัควิภา

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

มิสชวัลรักษ์

มิสนิธิมา

มิสศิริลักษณ์

มิสชุธารินี

มิสฐิตาภา

ส30106

พ30106

ท30206

ง30106

วรรณกรรมปัจจุบัน

การงานอาชีพพื้นฐาน 3

มิสวรรณศิริ

มิสละออ

จันทร์

โฮมรูม

มิสชุธารินี
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

อ30212

ว30282

ค30106

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

มิสเอกอนงค์

มิสจิลัดดา

มิสชุธารินี

มิสฐิตาภา

ม.เชี่ยวชาญ

ส30214

อ30106

พ30207

อ30212

ท30206

ง30203

สหวิทยาการสังคม 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

พลศึกษา 1

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

วรรณกรรมปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ม.พรเทพ

ม.กรัณย์ภัฏ

ม.ประนุพงษ์

Mr.Eric/Mr.Peter

มิสวรรณศิริ

มิสศิริพร

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6 สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม

ท30106

อ30106

ค30206

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

มิสนิธิมา

ม.กรัณย์ภัฏ

มิสชุธารินี

อ30212

ค30206

ว30282

ศ30106

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

ศิลปะพื้นฐาน 6

มิสชวัลรักษ์

มิสชุธารินี

มิสจุฑาวรรณ

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30212 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสชุธารินี ศรีปญ
ั ญา

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสวรรณศิริ ผลประมูล
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/8 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.

ว30282

อ30212

ท30206

ส30214

ง30106

อ30106

ค30206

วรรณกรรมปัจจุบัน

สหวิทยาการสังคม 2

การงานอาชีพพื้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

มิสวรรณศิริ

ม.พรเทพ

มิสละออ

ม.กรัณย์ภัฏ

มิสมนพัทธ์

ง30203

ท30106

อ30106

ค30106

ส30106

แนะแนว

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

มิสภัควิภา

มิสศิริพร

ม.เสกสรรค์

ม.กรัณย์ภัฏ

มิสมนพัทธ์

ม.วัลลภ

ค30206

ท30106

ว30282

พ30106

อ30212

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

มิสมนพัทธ์

ม.เสกสรรค์

จันทร์

โฮมรูม

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6
มิสจุฑาวรรณ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

มิสเอกอนงค์

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2 สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6 สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6
มิสจิลัดดา

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม

ส30106

ม.เชี่ยวชาญ

Mr.Eric/Mr.Peter

ม.วัลลภ

ค30106

ท30206

อ30212

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

วรรณกรรมปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

มิสมนพัทธ์

มิสวรรณศิริ

มิสชวัลรักษ์

พ30207

อ30212

ค30106

ว30282

ศ30106

พลศึกษา 1

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

ศิลปะพื้นฐาน 6

ม.ประนุพงษ์

มิสชวัลรักษ์

มิสมนพัทธ์

มิสศิริลักษณ์

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30212 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสภัควิภา แย้มศรี

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.ณัฐกานต์ สุดเสนาะ
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/9 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.

ส30106

อ30212

ค30206

ศ30106

อ30106

พ30207

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ศิลปะพื้นฐาน 6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

พลศึกษา 1

ม.ณรงค์

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

มิสชวัลรักษ์

ม.ประนุพงษ์

อ30212

พ30106

ว30282

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6
ม.วัลลภ

ม.กรัณย์ภัฏ

ท30106

ค30206

แนะแนว

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

มิสภัควิภา

มิสนิธิมา

ม.ณรงค์

ค30106

ง30106

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ม.ณรงค์

อ30212

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6 สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6

มิสเอกอนงค์

ม.กรัณย์ภัฏ

อ30106

ว30282

ส30214

ง30209

การงานอาชีพพื้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

สหวิทยาการสังคม 2

โครงงานนิทรรศการ

มิสละออ

มิสชวัลรักษ์

มิสศิริลักษณ์

ม.พรเทพ

มิสจิรัฐติ และ มิสเสาวภา (ชส)

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

ม.เชี่ยวชาญ

มิสเชาวนี

ค30106

ง30209

ส30106

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

โครงงานนิทรรศการ

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

ม.ณรงค์

มิสจิรัฐติ และ มิสเสาวภา (ชส)

ม.วัลลภ

อ30212

ง30209

ท30106

ค30106

ว30282

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

โครงงานนิทรรศการ

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

Mr.Eric/Mr.Peter

มิสจิรัฐติ และ มิสเสาวภา (ชส)

มิสนิธิมา

ม.ณรงค์

มิสจุฑาวรรณ

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา ง30209 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
- วิชา อ30212 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสชวัลรักษ์ แทนประเสริฐสุข

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.กรวิชญ์ โสภา

20/10/2018 [ 1 ]

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.6/10 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.

อ30212

ท30106

ฝ30206/จ30206

ค30106

ศ30106

พ30207

ฝ30206/จ30206

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

ภาษาฝรั่งเศส 6/ภาษาจีน 6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

ศิลปะพื้นฐาน 6

พลศึกษา 1

ภาษาฝรั่งเศส 6/ภาษาจีน 6

Mr.Eric/Mr.Peter

ม.เสกสรรค์

มิสนิภา/มิสสุจิตราภรณ์/มิสอภิรญา

ม.กิตติศักดิ์

ม.บุญสม/ม.ต่อศักดิ/์ ม.ธนกร/ม.วิริยะ/ม.ณัฐกานต์/มิสรัตติกาล

ม.ประนุพงษ์

มิสพิมลณัฐ/มิสสุจติ ราภรณ์

แนะแนว

อ30106

ส30106

ฝ30206/จ30206

ค30106

ง30106

ว30282

มิสภัควิภา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

จันทร์

อังคาร

โฮมรูม

โฮมรูม

อ30212
พุธ

โฮมรูม

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

การงานอาชีพพื้นฐาน 3 บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

มิสฐิตาภา

มิสพิมลณัฐ/มิสสุจติ ราภรณ์/Miss Lu Lu

ม.กิตติศักดิ์

มิสละออ

มิสศิริลักษณ์

ฝ30206/จ30206

ว30282

อ30106

ฝ30206/จ30206

ค30106

ส30106

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6

มิสพิมลณัฐ/มิสสุจติ ราภรณ์

ม.กิตติศักดิ์

มิสฐิตาภา

อ30212

ท30106

ฝ30206/จ30206

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

ภาษาฝรั่งเศส 6/ภาษาจีน 6

มิสชวัลรักษ์

ม.เสกสรรค์

มิสพิมลณัฐ/มิสสุจติ ราภรณ์/Miss Lu Lu

มิสนิภา/มิสสุจิตราภรณ์/มิสอภิรญา

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2
มิสจุฑาวรรณ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 ภาษาฝรั่งเศส 6/ภาษาจีน 6
มิสชวัลรักษ์

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

มิสชวัลรักษ์
ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6 ภาษาฝรั่งเศส 6/ภาษาจีน 6

มิสเอกอนงค์

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6 ภาษาฝรั่งเศส 6/ภาษาจีน 6

พ30106

ว30282

ท30106

ส30214

อ30212

สุขศึกษาและพลศึกษาพืน้ ฐาน 6

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

สหวิทยาการสังคม 2

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 6

ม.เชี่ยวชาญ

มิสเชาวนี

ม.เสกสรรค์

ม.พรเทพ

มิสชวัลรักษ์

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30212 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
- วิชา ฝ30206 อ.นิภา และ มิสพิมลณัฐ ใช้หอ้ งแยกเรียน ชั้น 8 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสละออ พลอยโพลงสุข

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสสุจิตราภรณ์ มะนุภา, ม.เชี่ยวชาญ แพรขุนทด

