24/10/2018 [ 1 ]

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อสช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

โฮมรูม

ว30226

ค30208

ว30261

แนะแนว

อ30202

เคมีประยุกต์ 1

คณิตศาสตร์ขั้นสูง 2

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1

มิสปฐมา

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

มิสศิริลักษณ์

มิสมนพัทธ์

มิสจุฑาวรรณ

ท30102
อังคาร

โฮมรูม

ภาษาไทยพื้นฐาน 2
มิสเหมพรรณ

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

ว30206

MA30102

ฟิสิกส์เพื่อการพัฒนา 1 Foundation Mathematics 2
อ.สุรางค์

มิสสุธัญญา/Filipino

มิสดุจดวงใจ

อ30213

ว30206

ส30102+ส30210

ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ 1

ฟิสิกส์เพื่อการพัฒนา 1

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2+หน้าที่พลเมือง 2

Mr.Eric/Mr.Peter

อ.สุรางค์

ม.เอกมล/มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

อ30102

ว30206

ส30108

ว30251

ศ30102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

ฟิสิกส์เพื่อการพัฒนา 1

ประวัติศาสตร์ 2

ชีววิทยาขั้นสูง 1

ศิลปะพื้นฐาน 2

มิสดุจดวงใจ

อ.สุรางค์

ม.ธีรพงษ์

มิสเชาวนี

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

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ว30226

ว30251

อ30102

ค30102

เคมีประยุกต์ 1

ชีววิทยาขั้นสูง 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

มิสศิริลักษณ์

มิสเชาวนี

มิสดุจดวงใจ

มิสมนพัทธ์

พ30102

อ30202

ว30105

ท30102

ค30202

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

การออกแบบและเทคโนโลยี

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ม.ธงไชย/ม.ชาติกล้า

มิสสโรชา

มิสจิรัฐติ/มิสศิริพร (ชส)

มิสเหมพรรณ

มิสมนพัทธ์

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา ส30102+ส30210 สอนแบบบูรณาการ ใช้หอ้ ง Pre-Function ชั้น 6 AC2003
- วิชา ว30105 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
- วิชา อ30213 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003

ครูประจาชั้น

มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

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

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

ว30241

ค30202

อ30202

ส30108

แนะแนว

ชีววิทยา 1

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ประวัติศาสตร์ 2

มิสปฐมา

มิสเชาวนี

มิสสุธัญญา

มิสสโรชา

ม.ธีรพงษ์

อ30102

พ30102

ว30201

ค30102

ส30102+ส30210

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

ฟิสิกส์ 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2+หน้าที่พลเมือง 2

มิสดุจดวงใจ

ม.ธงไชย/ม.ชาติกล้า

อ.สุรางค์

มิสสุธัญญา

ม.เอกมล/มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

ท30102

ว30221

MA30102

ว30201

ศ30102

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

เคมี 1

Foundation Mathematics 2

ฟิสิกส์ 1

ศิลปะพื้นฐาน 2

มิสสถิตย์

มิสนิรมล

มิสมนพัทธ์/Filipino

อ.สุรางค์

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

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ว30221

ค30102

ว30221

อ30202

ชีววิทยา 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

เคมี 1

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

มิสเชาวนี

มิสสุธัญญา

มิสนิรมล

มิสดุจดวงใจ

ว30105

ว30261

ท30102

อ30102

ค30202

การออกแบบและเทคโนโลยี

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

มิสจิรัฐติ/มิสศิริพร (ชส)

มิสจุฑาวรรณ

มิสสถิตย์

มิสดุจดวงใจ

มิสสุธัญญา

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา ส30102+ส30210 สอนแบบบูรณาการ ใช้หอ้ ง Pre-Function ชั้น 6 AC2003
- วิชา ว30105 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสธัญญาภรณ์ รุ่งเรืองรัตน์

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสนิรมล ระหว่างงาม
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.4/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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.

ค30202

พ30102

ว30261

ว30105

อ30202

ศ30102

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1

การออกแบบและเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ศิลปะพื้นฐาน 2

ม.กิตติศักดิ์

ม.ธงไชย/ม.ชาติกล้า

มิสจุฑาวรรณ

มิสจิรัฐติ/มิสศิริพร (ชส)

มิสสโรชา

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

ว30221

แนะแนว

MA30102

ส30108

ว30201

เคมี 1

มิสปฐมา

Foundation Mathematics 2

ประวัติศาสตร์ 2

ฟิสิกส์ 1

มิสวันวิสาข์/Filipino

ม.ธีรพงษ์

อ.สุรางค์

จันทร์

อังคาร

โฮมรูม

โฮมรูม

มิสศิริลักษณ์
พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

ว30241

ท30102

ว30201

ค30102

อ30102

ว30201

ชีววิทยา 1

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ฟิสิกส์ 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

ฟิสิกส์ 1

มิสเชาวนี

มิสเหมพรรณ

อ.สุรางค์

ม.กิตติศักดิ์

มิสดุจดวงใจ

อ.สุรางค์

อ30202

ค30202

ท30102

ว30221

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ชีววิทยา 1

มิสดุจดวงใจ

ม.กิตติศักดิ์

มิสเหมพรรณ

มิสเชาวนี

ส30102+ส30210

อ30102

ค30102

ว30221

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2+หน้าที่พลเมือง 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

เคมี 1

ม.เอกมล/ มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

ม.ฐาปนา

ม.กิตติศักดิ์

มิสศิริลักษณ์

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา ส30102+ส30210 สอนแบบบูรณาการ ใช้หอ้ ง Pre-Function ชั้น 6 AC2003
- วิชา ว30105 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสเหมพรรณ โนทะยะ

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

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

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

อ30102

ว30221

แนะแนว

ว30221

ค30102

ศ30102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

เคมี 1

มิสปฐมา

ชีววิทยา 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ศิลปะพื้นฐาน 2

มิสดุจดวงใจ

มิสนิรมล

มิสเชาวนี

มิสวันวิสาข์

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

อ30102

ท30102

ว30241

MA30102

ว30201

ว30261

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ชีววิทยา 1

Foundation Mathematics 2

ฟิสิกส์ 1

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1

ม.ฐาปนา

มิสสถิตย์

มิสเชาวนี

ม.มณฑล/Filipino

มิสศศิธร

มิสจุฑาวรรณ

ว30201

ค30202

ว30105

อ30202

ส30108

ฟิสิกส์ 1

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

การออกแบบและเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ประวัติศาสตร์ 2

มิสศศิธร

มิสวันวิสาข์

มิสจิรัฐติ/มิสศิริพร (ชส)

ม.ฐาปนา

ม.ธีรพงษ์

ว30221

ท30102

ค30202

ว30201

เคมี 1

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ฟิสิกส์ 1

มิสนิรมล

มิสสถิตย์

มิสวันวิสาข์

มิสศศิธร

ส30102+ส30210

อ30202

พ30102

ค30102

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2+หน้าที่พลเมือง 2

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ม.เอกมล/ มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

มิสดุจดวงใจ

ม.ธงไชย/ม.ชาติกล้า

มิสวันวิสาข์

โฮมรูม

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา ส30102+ส30210 สอนแบบบูรณาการ ใช้หอ้ ง Pre-Function ชั้น 6 AC2003
- วิชา ว30105 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสดุจดวงใจ พุทธสุวรรณ

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.ชาติกล้า บุญชมภู, มิสจุฑาวรรณ ตรีชัย
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.4/5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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.

อ30102

ว30201

ค30102

ว30221

ท30102

ว30105

พ30102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

ฟิสิกส์ 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ชีววิทยา 1

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

การออกแบบและเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

ม.ฐาปนา

มิสศศิธร

ม.มณฑล

มิสเชาวนี

มิสสถิตย์

มิสจิรัฐติ/มิสศิริพร (ชส)

ม.ธงไชย/ม.ชาติกล้า

MA30102

ว30261

ว30201

แนะแนว

ส30108

ท30102

ฟิสิกส์ 1

มิสปฐมา

ประวัติศาสตร์ 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ม.ธีรพงษ์

มิสสถิตย์

จันทร์

อังคาร

โฮมรูม

โฮมรูม

Foundation Mathematics 2 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1

มิสณัฏฐี/Filipino
พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

มิสศศิธร

มิสจุฑาวรรณ
ว30221

ค30202

อ30202

ส30102+ส30210

เคมี 1

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2+หน้าที่พลเมือง 2

มิสศิริลักษณ์

ม.มณฑล

มิสดุจดวงใจ

ม.เอกมล/ มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

อ30202

ค30202

ว30201

ว30221

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ฟิสิกส์ 1

เคมี 1

ม.ฐาปนา

ม.มณฑล

มิสศศิธร

มิสศิริลักษณ์

อ30102

ค30102

ศ30102

ว30241

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ศิลปะพื้นฐาน 2

ชีววิทยา 1

มิสดุจดวงใจ

ม.มณฑล

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

มิสเชาวนี

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา ส30102+ส30210 สอนแบบบูรณาการ ใช้หอ้ ง Pre-Function ชั้น 6 AC2003
- วิชา ว30105 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
ครูประจาชั้น

มิสศศิธร ชาวระหาญ

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.มณฑล ทองประเสริฐ
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.4/6 แผนการเรียนศิลป์คานวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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.

ค30102

ง30104

ท30102

อ30208

ส30108

อ30102

MA30102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

การงานอาชีพพื้นฐาน 1

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

ประวัติศาสตร์ 2

มิสวันวิสาข์

ม.พชร(จ)/มิสละออ

มิสเหมพรรณ

ม.ฐาปนา

ม.ธีรพงษ์

ค30202

อ30208

ท30202

ศ30201

ว30101

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

พินิจวรรณคดี

การเขียนแบบและทัศนียภาพเบื้องต้น

ฟิสิกส์พื้นฐาน

มิสวันวิสาข์

Mr.Eric/Mr.Peter

ม.เดชา

มิสรัตติกาล/มิสศศิธร (ชส)

มิสศศิธร

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 Foundation Mathematics 2
มิสดุจดวงใจ

ม.กิตติศักดิ์/Filipino

แนะแนว

อ30208

ท30202

SC30101

พ30102

ส30102

มิสปฐมา

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

พินิจวรรณคดี

Foundation Physics

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2

มิสสโรชา

ม.เดชา

มิสศศิธร/Filipino

ม.ชาติกล้า

ม.เอกมล/มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

ค30202

ท30102

พ30102

ส30210

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

หน้าที่พลเมือง 2

มิสวันวิสาข์

มิสเหมพรรณ

ม.ธงไชย

มิสธัญญาภรณ์

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

อ30208

ว30101

ศ30102

ค30102

อ30102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ศิลปะพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

มิสธันย์ชนก

มิสศศิธร

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

มิสวันวิสาข์

ม.ฐาปนา

ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30208 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสวันวิสาข์ สุมล

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสรัตติกาล จิตต์หมั้น
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.4/7 แผนการเรียนศิลป์คานวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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.

ท30102

MA30102

อ30102

ว30101

อ30208

ส30102

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

Foundation Mathematics 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2

มิสเหมพรรณ

มิสณัฏฐี/Filipino

ม.ฐาปนา

มิสศศิธร

Mr.Eric/Mr.Peter

ม.เอกมล/มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

อ30208

ง30104

อ30102

ค30102

ศ30102

SC30101

พ30102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

การงานอาชีพพื้นฐาน 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ศิลปะพื้นฐาน 2

Foundation Physics

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

มิสธันย์ชนก

ม.พชร(จ)/มิสละออ

มิสดุจดวงใจ

ม.กิตติศักดิ์

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

ม.ธนกฤติ/Filipino

ม.ชาติกล้า

ค30102

ท30102

อ30208

แนะแนว

ว30101

ศ30201

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

มิสปฐมา

ฟิสิกส์พื้นฐาน

การเขียนแบบและทัศนียภาพเบื้องต้น

ม.กิตติศักดิ์

มิสเหมพรรณ

ม.ฐาปนา

มิสศศิธร
พ30102

มิสรัตติกาล/มิสศศิธร (ชส)
ท30202
ส30210
พินิจวรรณคดี
หน้าที่พลเมือง 2

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

โฮมรูม

โฮมรูม

ค30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

ม.กิตติศักดิ์

ม.ธงไชย

ม.เดชา

ค30202

อ30208

ท30202

ส30108

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

พินิจวรรณคดี

ประวัติศาสตร์ 2

ม.กิตติศักดิ์

มิสสโรชา

ม.เดชา

ม.ธีรพงษ์

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ม.ธีรพงษ์
ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30208 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสศิริพร อ่อนกล่า

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.กิตติศกั ดิ์ ชื่นอารมย์
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.4/8 แผนการเรียนศิลป์ออกแบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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.

อ30102

MA30102

จันทร์

โฮมรูม

ว30101

ง30205

ฟิสิกส์พื้นฐาน

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ม.กรวิชญ์ และ มิสจิรัฐติ (ชส)

มิสศศิธร
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

โฮมรูม

โฮมรูม

มิสดุจดวงใจ

ม.มณฑล/Filipino

ม.เอกมล/มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

ส30108

อ30102

ศ30102

ง30205

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ประวัติศาสตร์ 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

ศิลปะพื้นฐาน 2

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ม.กิตติศักดิ์

ม.ธีรพงษ์

ม.ฐาปนา

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

ม.กรวิชญ์ และ มิสจิรัฐติ (ชส)

ง30104

ค30102

อ30208

ท30102

แนะแนว

พ30102

อ30208

การงานอาชีพพื้นฐาน 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

มิสปฐมา

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

ม.พชร(จ)/มิสละออ

ม.กิตติศักดิ์

มิสสโรชา

มิสสถิตย์

ม.ธงไชย/ม.ชาติกล้า

มิสธันย์ชนก

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ภาษาไทยพื้นฐาน 2
มิสสถิตย์

หมายเหตุ

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 Foundation Mathematics 2

ค30202

ท30102
ศุกร์

ส30102

ง30205

ว30101

ส30210

อ30208

ค30202

ฟิสิกส์พื้นฐาน

หน้าที่พลเมือง 2

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

มิสศศิธร

มิสธัญญาภรณ์

ม.ฐาปนา

ม.กิตติศักดิ์

อ30208

SC30101

ค30102

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2 Foundation Physics
ม.ประดิษฐ์

Mr.Eric/Mr.Peter

มิสศศิธร/Filipino

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ชมรม

ม.กิตติศักดิ์

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา ง30205 ใช้หอ้ ง Computer ชั้น 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ
- วิชา อ30208 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

ม.พรเทพ ตั้งมกรา

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์

24/10/2018 [ 1 ]

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.4/9 แผนการเรียนศิลป์สหศิลป์กีฬา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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.

ส30102

MA30102

ท30102

ว30101

อ30102

พ30210

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2

Foundation Mathematics 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2

ม.เอกมล/มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

มิสวันวิสาข์/Filipino

มิสเหมพรรณ

มิสศศิธร

ม.ฐาปนา

ม.อภิรัตน์

ท30102

ค30102

อ30208

ศ30102

พ30210

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

ศิลปะพื้นฐาน 2

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2

จันทร์

โฮมรูม

SC30101
อังคาร

พุธ

โฮมรูม

โฮมรูม

อ30208

Foundation Physics ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2
มิสนพวรรณ/Filipino

Mr.Eric/Mr.Peter

มิสเหมพรรณ

ม.มณฑล

มิสธันย์ชนก

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

ม.อภิรัตน์

อ30208

แนะแนว

อ30102

ส30210

ง30104

ค30102

พ30102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

มิสปฐมา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

หน้าที่พลเมือง 2

การงานอาชีพพื้นฐาน 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

มิสดุจดวงใจ

มิสธัญญาภรณ์

ม.พชร(จ)/มิสละออ

ม.มณฑล

ม.ธงไชย

พ30102

พ30210

พ30210

พ30210

ม.ฐาปนา
พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

โฮมรูม

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2

ม.ชาติกล้า

ม.อภิรัตน์

ม.อภิรัตน์

ว30101

อ30208

ท30102

ส30108

พ30210

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ประวัติศาสตร์ 2

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 1

มิสศศิธร

ม.ฐาปนา

มิสเหมพรรณ

ม.ธีรพงษ์

ม.อภิรัตน์

ม.อภิรัตน์
ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30208 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

ม.เอกมล สงวนนาม

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.ธงไชย มุขพันธ์

24/10/2018 [ 1 ]

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอน ม.4/10 แผนการเรียนศิลป์ภาษา 1 - 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริม่ ใช้วนั พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
ชั่วโมงที่

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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.

ส30102

ท30102

ฝ30202/จ30202

SC30101

ง30104

ค30102

สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ภาษาฝรั่งเศส 2/ภาษาจีน 2

Foundation Physics

การงานอาชีพพื้นฐาน 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

ม.เอกมล/มิสธัญญาภรณ์/ม.พรเทพ

มิสสถิตย์

มิสนิภา/มิสเจศรา/Miss Lu Lu

ม.ธนกฤติ/Filipino

ม.พชร(จ)/มิสละออ

ม.มณฑล

ฝ30202/จ30202

อ30102

พ30102

ศ30102

แนะแนว

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2

ศิลปะพื้นฐาน 2

มิสปฐมา

จันทร์

โฮมรูม

ค30102
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

โฮมรูม

โฮมรูม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

อ30208

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2 ภาษาฝรั่งเศส 2/ภาษาจีน 2

ม.มณฑล

ม.ฐาปนา

มิสพิมลณัฐ/มิสสุจติ ราภรณ์

มิสดุจดวงใจ

ม.ธงไชย

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

อ30208

ท30102

ฝ30202/จ30202

อ30102

ส30108

MA30102

ว30101

ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ภาษาฝรั่งเศส 2/ภาษาจีน 2

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

ประวัติศาสตร์ 2

Foundation Mathematics 2

ฟิสิกส์พื้นฐาน

มิสธันย์ชนก

มิสสถิตย์

มิสนิภา/มิสเจศรา/มิสอภิรญา

ม.ฐาปนา

ม.ธีรพงษ์

มิสวันวิสาข์/Filipino

มิสศศิธร

ท30102

ฝ30202/จ30202

พ30102

อ30208

โฮมรูม

ภาษาไทยพื้นฐาน 2
ฝ30202/จ30202

ศุกร์

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ภาษาฝรั่งเศส 2/ภาษาจีน 2 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2
มิสพิมลณัฐ/มิสสุจิตราภรณ์/มิสอภิรญา

หมายเหตุ

อ30208
Mr.Eric/Mr.Peter

ภาษาฝรั่งเศส 2/ภาษาจีน 2 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2 ภาษาอังกฤษเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ฯ 2

มิสสถิตย์

มิสพิมลณัฐ/มิสสุจติ ราภรณ์/Miss Lu Lu

ม.ชาติกล้า

ส30210

ฝ30202/จ30202

ว30101

หน้าที่พลเมือง 2

ภาษาฝรั่งเศส 2/ภาษาจีน 2

ฟิสิกส์พื้นฐาน

มิสธัญญาภรณ์

มิสพิมลณัฐ/มิสเจศรา

มิสศศิธร

ม.ฐาปนา
ชมรม

- สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบาเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ทากิจกรรม นอกเวลาเรียน)
- วิชา อ30208 Mr.Peter ใช้หอ้ งแยกเรียน 3 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003
- วิชา ฝ30202 อ.นิภา และ มิสพิมลณัฐ ใช้หอ้ งแยกเรียน ชั้น 8 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ครูประจาชั้น

มิสสถิตย์ แตงเกษม

ครูผู้ช่วยประจาชั้น

ม.ฐาปนา ราชพุฒิ

