
 20/10/2022

ช่ัวโมงท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา เรียน 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. 14.00-14.50 น. 14.50-15.40 น. ---

 ส30102 ท30102 อ30232

จันทร์ โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2

มิสธัญญาภรณ์ มิสสถิตย์ Mr. Brendan & Mr. Logan

 ส30102 อ30102 พ30102 ค30102 ว30246 แนะแนว ง30104

อังคาร โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ชีวเคมีและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต มิสปฐมา การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1

มิสธัญญาภรณ์ ม.ฐาณัฏฐ์ ม.ธงไชย ม.กิตติศักด์ิ มิสเชาวนี ม.สุเมธ

 ท30102 อ30232 MA30102 ส30108 ว30105

พุธ โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 Foundation Mathematics 2 ประวัติศาสตร์ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

มิสสถิตย์ Mr. Brendan & Mr. Logan Mr. Delfin Solidarios ม.ธีรพงษ์ มิสศิริพร

 อ30214 ว30206 ค30208 ศ30103

พฤหัสบดี โฮมรูม ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ 2 ฟิสิกส์กลศาสตร์ข้ันสูง คณิตศาสตร์ข้ันสูง 2 ศิลปะพ้ืนฐาน 3

มิสธนัชชา มิสศศิธร ม.กิตติศักด์ิ ม.ดารธาน/ม.ธนกร/มิสศศิธร

 อ30102 ค30102 ว30226

ศุกร์ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 เคมีข้ันสูง 1

มิสธนัชชา ม.กิตติศักด์ิ มิสกมลวรรณ

หมายเหตุ  - ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ท ากิจกรรม นอกเวลาเรียน)

 - วิชา ว30105  ว30274  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30232  Mr. Brendan ใช้ห้องแยกเรียน  ช้ัน 6 AC2003

 ครูประจ าช้ัน มิสเชาวนี  ปฐมนุพงศ์

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสปฐมา  สิมะวัฒนา

ว30274

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานกราฟิก

มิสศิริพร

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

ชีวเคมีและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

มิสเชาวนี

ว30206

ฟิสิกส์กลศาสตร์ข้ันสูง

มิสศศิธร

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.4/1 แผนการเรียน: วิทย์-วิทยาศาสตร์ อสช. (Science-AC Science)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ค30208

คณิตศาสตร์ข้ันสูง 2

ม.กิตติศักด์ิ

ว30226

เคมีข้ันสูง 1

มิสกมลวรรณ

ว30246

 



 20/10/2022

ช่ัวโมงท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา เรียน 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. 14.00-14.50 น. 14.50-15.40 น. ---

 อ30102 ท30102 ว30105 MA30102 แนะแนว

จันทร์ โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 การออกแบบและเทคโนโลยี Foundation Mathematics 2 มิสปฐมา

มิสธนัชชา มิสสถิตย์ มิสศิริพร Mr. Delfin Solidarios

 อ30214 ง30104 ส30102

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ 2 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2

มิสธนัชชา ม.สุเมธ มิสธัญญาภรณ์

 อ30232 ส30102 ค30102 ว30221 พ30102

พุธ โฮมรูม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 เคมีเพ่ิมเติม 1 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2

Mr. Brendan & Mr. Logan มิสธัญญาภรณ์ ม.ธีรภัทร มิสจันทร์เพ็ญ ม.ธงไชย

 ค30202 ว30206 ว30241 ท30102 อ30232 ส30108

พฤหัสบดี โฮมรูม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ฟิสิกส์กลศาสตร์ข้ันสูง ชีววิทยาเข้มข้น 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ประวัติศาสตร์ 2

ม.ธีรภัทร มิสศศิธร มิสเชาวนี มิสสถิตย์ Mr. Brendan & Mr. Logan ม.ธีรพงษ์

 ศ30103 ค30102 อ30102

ศุกร์ ศิลปะพ้ืนฐาน 3 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2

ม.ดารธาน/ม.ธนกร/มิสศศิธร ม.ธีรภัทร ม.ฐาณัฏฐ์

หมายเหตุ  - ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ท ากิจกรรม นอกเวลาเรียน)

 - วิชา ว30105  ว30274  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30232  Mr. Brendan ใช้ห้องแยกเรียน  ช้ัน 6 AC2003

 

ครูประจ าช้ัน มิสศศิธร  ชาวระหาญ

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.ธีรภัทร  เสมาทอง

ว30274

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานกราฟิก

เคมีเพ่ิมเติม 1

มิสจันทร์เพ็ญ

ว30206

ฟิสิกส์กลศาสตร์ข้ันสูง

มิสศศิธร

ตารางสอน ม.4/2  แผนการเรียน: วิทย์-วิศวกรรมศาสตร์ (Science-Engineering)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ม.ธีรภัทร

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

มิสศิริพร

ว30221

ค30202

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ว30241

ชีววิทยาเข้มข้น 1

มิสเชาวนี

 



 20/10/2022

ช่ัวโมงท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา เรียน 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. 14.00-14.50 น. 14.50-15.40 น. ---

 ศ30103 อ30102 ค30102 ส30102 พ30102

จันทร์ โฮมรูม ศิลปะพ้ืนฐาน 3 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2

ม.ดารธาน/ม.ธนกร/มิสศศิธร ม.ฐาณัฏฐ์ มิสวันวิสาข์ มิสธัญญาภรณ์ ม.ธงไชย

 อ30232 ส30102 แนะแนว

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 มิสปฐมา

Mr. Brendan & Mr. Logan มิสธัญญาภรณ์

 อ30102 ค30102 ว30105 ท30102 ส30108

พุธ โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 การออกแบบและเทคโนโลยี ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ประวัติศาสตร์ 2

มิสธนัชชา มิสวันวิสาข์ มิสศิริพร ม.กฤษดา ม.ธีรพงษ์

 ว30206 อ30232 ค30202 ท30102 ว30221 ง30104

พฤหัสบดี โฮมรูม ฟิสิกส์กลศาสตร์ข้ันสูง ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 เคมีเพ่ิมเติม 1 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1

มิสศศิธร Mr. Brendan & Mr. Logan มิสวันวิสาข์ ม.กฤษดา มิสจันทร์เพ็ญ ม.สุเมธ

 ว30241 MA30102 อ30214

ศุกร์ ชีววิทยาเข้มข้น 1 Foundation Mathematics 2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ 2

ม.วรพล Mr. Delfin Solidarios มิสธนัชชา

หมายเหตุ  - ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ท ากิจกรรม นอกเวลาเรียน)

 - วิชา ว30105  ว30274  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30232  Mr. Brendan ใช้ห้องแยกเรียน  ช้ัน 6 AC2003

 

ครูประจ าช้ัน มิสจันทร์เพ็ญ  คุณวัฒนสุขสันติ

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.วรพล  ช่ืนอ่ิม

ชมรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.4/3  แผนการเรียน: วิทย์-วิศวกรรมศาสตร์ (Science-Engineering)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ค30202

ว30221

เคมีเพ่ิมเติม 1

มิสจันทร์เพ็ญ

ว30241

ชีววิทยาเข้มข้น 1

ม.วรพล

ว30274

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานกราฟิก

มิสศิริพร

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2

ว30206

ฟิสิกส์กลศาสตร์ข้ันสูง

มิสศศิธรมิสวันวิสาข์

 



 20/10/2022

ช่ัวโมงท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา เรียน 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. 14.00-14.50 น. 14.50-15.40 น. ---

 ว30241 ท30102 ง30104 อ30232 ค30102

จันทร์ โฮมรูม ชีววิทยาเข้มข้น 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2

ม.วรพล มิสสถิตย์ ม.สุเมธ Mr. Brendan & Mr. Logan ม.กิตติศักด์ิ

 ค30102 อ30102 พ30102 ศ30103 ส30108

อังคาร โฮมรูม คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2 ศิลปะพ้ืนฐาน 3 ประวัติศาสตร์ 2

ม.กิตติศักด์ิ มิสธนัชชา ม.ชาติกล้า ม.ดารธาน/ม.ธนกร/มิสศศิธร ม.ธีรพงษ์

 ว30201 อ30102 ว30221

พุธ โฮมรูม ฟิสิกส์กลศาสตร์ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 เคมีเพ่ิมเติม 1

มิสจิราพร ม.ฐาณัฏฐ์ มิสจันทร์เพ็ญ

 ท30102 ส30102 แนะแนว ว30105 อ30214 ค30202

พฤหัสบดี โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 มิสปฐมา การออกแบบและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2

มิสสถิตย์ มิสธัญญาภรณ์ มิสศิริพร มิสธนัชชา ม.กิตติศักด์ิ

 ส30102 อ30232 MA30102

ศุกร์ สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 Foundation Mathematics 2

มิสธัญญาภรณ์ Mr. Brendan & Mr. Logan Mr. Delfin Solidarios

หมายเหตุ  - ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ท ากิจกรรม นอกเวลาเรียน)

 - วิชา ว30105  ว30263  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ  

 - วิชา อ30232  Mr. Brendan ใช้ห้องแยกเรียน  ช้ัน 6 AC2003   

 ครูประจ าช้ัน ม.กิตติศักด์ิ  ช่ืนอารมย์

 ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสศิริพร  อ่อนกล่ า

ระบบฐานข้อมูล

มิสนงลักษณ์/มิสเสวภา (ชส.)

ม.กิตติศักด์ิ

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

ว30221

เคมีเพ่ิมเติม 1

มิสจันทร์เพ็ญ

ว30241

ชีววิทยาเข้มข้น 1

ม.วรพล

ว30201

ฟิสิกส์กลศาสตร์

มิสจิราพร

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.4/4  แผนการเรียน: วิทย์-ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science-Digital&Technology)   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ค30202

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2

ว30263

 



 20/10/2022

ช่ัวโมงท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา เรียน 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. 14.00-14.50 น. 14.50-15.40 น. ---

 ว30221 อ30102 ท30102

จันทร์ โฮมรูม เคมีเพ่ิมเติม 1 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2

มิสกมลวรรณ ม.ฐาณัฏฐ์ มิสสถิตย์

 อ30232 ส30108 MA30102

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ประวัติศาสตร์ 2 Foundation Mathematics 2

Mr. Brendan & Mr. Logan ม.ธีรพงษ์ Mr. Delfin Solidarios

 ว30201 ท30102 ค30102 ศ30103 พ30102 อ30102 ส30102

พุธ โฮมรูม ฟิสิกส์กลศาสตร์ ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ศิลปะพ้ืนฐาน 3 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2

มิสจิราพร มิสสถิตย์ มิสวันวิสาข์ ม.ดารธาน/ม.ธนกร/มิสศศิธร ม.ชาติกล้า มิสธนัชชา มิสธัญญาภรณ์

 ค30202 ง30104 ส30102 อ30214 แนะแนว ว30105

พฤหัสบดี โฮมรูม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ 2 มิสปฐมา การออกแบบและเทคโนโลยี

มิสวันวิสาข์ ม.สุเมธ มิสธัญญาภรณ์ มิสธนัชชา มิสศิริพร

 อ30232 ว30246 ชีวเคมีและความหลากหลายฯ ค30102

ศุกร์ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 มิสเชาวนี [HealthSci] คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2

Mr. Brendan & Mr. Loganว30241 ชีววิทยาเข้มข้น 1 ม.วรพล [Digital] มิสวันวิสาข์

หมายเหตุ  - ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ท ากิจกรรม นอกเวลาเรียน)

 - วิชา ว30105  ว30263  ว30274  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ | ว30241 ม.วรพล (ศ.5) ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 7 AC2003

 - วิชา อ30232  Mr. Brendan ใช้ห้องแยกเรียน  ช้ัน 6 AC2003

ครูประจ าช้ัน มิสวันวิสาข์  สุมล

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสกมลวรรณ  เท่ียงตรง

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.4/5   ภาคเรียนท่ี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

 แผนการเรียน: วิทย์-ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science-Digital&Technology) / วิทย์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science-Health Science)

ค30202

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2

ว30246 ชีวเคมีและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

มิสเชาวนี [HealthSci]

ว30201

ฟิสิกส์กลศาสตร์

มิสจิราพร

ว30221

เคมีเพ่ิมเติม 1

มิสกมลวรรณ

ว30274 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานกราฟิก

มิสศิริพร [HealthSci]

ว30241 ชีววิทยาเข้มข้น 1 ม.วรพล [Digital]

มิสวันวิสาข์ ว30263 ระบบฐานข้อมูล มิสนงลักษณ์/มิสจิรัฐติ (ชส) [Digital]

 



 20/10/2022

ช่ัวโมงท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา เรียน 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. 14.00-14.50 น. 14.50-15.40 น. ---

 ส30102 ศ30103 ว30201 อ30102 พ30102

จันทร์ โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 ศิลปะพ้ืนฐาน 3 ฟิสิกส์กลศาสตร์ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2

มิสธัญญาภรณ์ ม.ดารธาน/ม.ธนกร/มิสศศิธร มิสจิราพร มิสธนัชชา ม.ชาติกล้า

 MA30102 อ30232 ว30105

อังคาร โฮมรูม Foundation Mathematics 2 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

Mr. Delfin Solidarios Mr. Brendan & Mr. Logan มิสศิริพร

 ท30102 ค30102 ว30246 ส30102 อ30232

พุธ โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ชีวเคมีและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2

ม.กฤษดา ม.ธีรภัทร มิสเชาวนี มิสธัญญาภรณ์ Mr. Brendan & Mr. Logan

 แนะแนว อ30214 ง30104 ว30221 ส30108 ค30202

พฤหัสบดี โฮมรูม มิสปฐมา ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ 2 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1 เคมีเพ่ิมเติม 1 ประวัติศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2

มิสธนัชชา ม.สุเมธ มิสกมลวรรณ ม.ธีรพงษ์ ม.ธีรภัทร

 ท30102 อ30102 ค30102

ศุกร์ ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2

ม.กฤษดา ม.ฐาณัฏฐ์ ม.ธีรภัทร

หมายเหตุ  - ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ท ากิจกรรม นอกเวลาเรียน)

 - วิชา ว30105  ว30274  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ  

 - วิชา อ30232  Mr. Brendan ใช้ห้องแยกเรียน  ช้ัน 6 AC2003

ครูประจ าช้ัน ม.ฐาณัฏฐ์  ราชพุฒิ

 ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสจิราพร  พลรัตน์

ค30202

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2

ม.ธีรภัทร

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

ว30274

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานกราฟิก

มิสศิริพร

มิสจิราพร มิสกมลวรรณ

ว30221ว30201

ฟิสิกส์กลศาสตร์ เคมีเพ่ิมเติม 1

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.4/6 แผนการเรียน: วิทย์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science-Health Science)   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ว30246

ชีวเคมีและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

มิสเชาวนี

 



 20/10/2022

ช่ัวโมงท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา เรียน 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. 14.00-14.50 น. 14.50-15.40 น. ---

 แนะแนว ส30102 อ30232 ศ30103 ST30104 ท30201 ค30102

จันทร์ โฮมรูม มิสปฐมา สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ศิลปะพ้ืนฐาน 3 Foundation Earth, Stars and Universe การอ่าน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2

มิสธัญญาภรณ์ Mr. Brendan & Mr. Logan ม.ดารธาน/ม.ธนกร/มิสมัลลิกา Mr. William Fariolan มิสเหมพรรณ มิสวันวิสาข์

 ว30102 ส30108 อ30202 ค30102 อ30102 MA30102 ว30104

อังคาร โฮมรูม เคมีพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 Foundation Mathematics 2 โลก ดาราศาสตร์ฯ พ้ืนฐาน

มิสจันทร์เพ็ญ ม.ธีรพงษ์ มิสธนัชชา มิสวันวิสาข์ ม.ฐาณัฏฐ์ Mr. Delfin Solidarios มิสศรัญญา

 ว30104 พ30102 อ30202 ท30102 MA30220 

พุธ โฮมรูม โลก ดาราศาสตร์ฯ พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์สากล 2 (Sat)

มิสศรัญญา ม.ธงไชย ม.ฐาณัฏฐ์ ม.กฤษดา Ms. Christina&มิสณิชาภัทร

 อ30232 ค30202 ST30102 ท30102

พฤหัสบดี โฮมรูม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 Foundation Chemistry ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2

Mr. Brendan & Mr. Logan มิสวันวิสาข์ Mr. Frederick ม.กฤษดา

 ส30102 อ30102 ว30102

ศุกร์ สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 เคมีพ้ืนฐาน

มิสธัญญาภรณ์ มิสธนัชชา มิสจันทร์เพ็ญ

หมายเหตุ  - ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ท ากิจกรรม นอกเวลาเรียน)

 - วิชา ว30105  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30232  Mr. Brendan ใช้ห้องแยกเรียน  ช้ัน 6 AC2003

ครูประจ าช้ัน มิสธัญญาภรณ์  รุ่งเรืองรัตน์

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสธนัชชา  เพียรศิริ

 ม.กฤษดา  สุขสาคร

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ค30202

ชมรมคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2

มิสวันวิสาข์

มิสกัญญาพัชร์

ศ30201

การเขียนแบบและทัศนียภาพเบ้ืองต้น

มิสจิรนันท์/ม.ประดิษฐ์

ง30221

ธุรกิจเบ้ืองต้น

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.4/7  แผนการเรียน: คณิต-บริหารธุรกิจ (Math-Business Administration)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

 



 20/10/2022

ช่ัวโมงท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา เรียน 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. 14.00-14.50 น. 14.50-15.40 น. ---

 ว30102 อ30232 อ30102 แนะแนว MA30102

จันทร์ โฮมรูม เคมีพ้ืนฐาน ท30201 การอ่าน ฝ30202ภาษาฝร่ังเศส2 มิสพิมลณัฐ|จ30202ภาษาจีน2 มิสปรารถนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 มิสปฐมา Foundation Mathematics 2

มิสจันทร์เพ็ญ มิสเหมพรรณ พ30210กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ2 ม.ธงไชย Mr. Brendan & Mr. Logan มิสธนัชชา Mr. Delfin Solidarios

 อ30102 ค30232 ทักษะคณิตศาสตร์2 ม.กิตติศักด์ิ ส30102 ว30104 ท30102 ว30102 พ30102

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 ฝ30202ภาษาฝร่ังเศส2 มิสพิมลณัฐ|จ30202ภาษาจีน2 ม.นนทพัทธ์สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2 โลก ดาราศาสตร์ฯ พ้ืนฐาน ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 เคมีพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2

ม.ฐาณัฏฐ์ พ30210กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ2 ม.ชาติกล้า มิสธัญญาภรณ์ มิสศรัญญา มิสสถิตย์ มิสจันทร์เพ็ญ ม.ธงไชย

 ST30104 อ30202 ค30102

พุธ โฮมรูม Foundation Earth, Stars and Universe ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2

Mr. William Fariolan มิสธนัชชา ม.ณัฐฐานันต์

 ว30297 ยูเอ็กซ์แอนด์ยูไอดีไซน์ มิสจิรัฐติ ค30102 ท30102 ST30102 อ30202 ส30102

พฤหัสบดี โฮมรูม ฝ30202ภาษาฝร่ังเศส2 มิสพิมลณัฐ|จ30202ภาษาจีน2 ม.นนทพัทธ์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 Foundation Chemistry ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 2
พ30210กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ2 ม.ชาติกล้า ม.ณัฐฐานันต์ มิสสถิตย์ Mr. Frederick ม.ฐาณัฏฐ์ มิสธัญญาภรณ์

 MA30220ความถนัดฯ2Ms. Christina&ม.ณัฐกิตต์ิ ว30104 ศ30103 ส30108 อ30232

ศุกร์ ฝ30202ภาษาฝร่ังเศส2 มิสพิมลณัฐ|จ30202ภาษาจีน2 มิสปรารถนาโลก ดาราศาสตร์ฯ พ้ืนฐาน ศิลปะพ้ืนฐาน 3 ประวัติศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
พ30210กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ2 ม.ธงไชย มิสศรัญญา ม.ดารธาน/ม.ธนกร/มิสมัลลิกา ม.ธีรพงษ์ Mr. Brendan & Mr. Logan

หมายเหตุ  - ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ (ศึกษา/ท ากิจกรรม นอกเวลาเรียน)

 - วิชา ค30232 (อ.2) ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 MA30220 (ศ.2)  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 7 AC2003 | วิชา ว30105  ว30297  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - Arts-Art and Design  วิชา ศ30201 (จ.2-3)  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 | วิชา ฝ30202 ใช้ห้องแยกเรียนภาษาฝร่ังเศส ช้ัน 4 AC2003 

 - วิชา อ30232  Mr. Brendan  ใช้ห้องแยกเรียน  ช้ัน 6 AC2003 ครูประจ าช้ัน มิสสถิตย์  แตงเกษม

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.ธนกร  เงินงาม

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.ธงไชย  มุขพันธ์

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.4/8   ภาคเรียนท่ี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
แผนการเรียน: ศิลป์-อาร์ตแอนด์ดีไซน์ (Arts-Art and Design) / ศิลป์ภาษา-ฝร่ังเศส (Arts-French) / ศิลป์ภาษา-จีน (Arts-Chinese) / ศิลป์-กีฬา (Arts-Sports)

ว30297 ยูเอ็กซ์แอนด์ยูไอดีไซน์ มิสจิรัฐติ (Art)

พ30210 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 2  ม.ชาติกล้า (6) ม.ธงไชย (7)

ฝ30202ภาษาฝร่ังเศส2 มิสพิมลณัฐ|จ30202ภาษาจีน2 มิสปรารถนา|ม.นนทพัทธ์

ง30221

ธุรกิจเบ้ืองต้น

มิสกัญญาพัชร์

ศ30201 การเขียนแบบและทัศนียภาพเบ้ืองต้น มิสจิรนันท์/ม.ประดิษฐ์

 


