
 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. ---

 อ30104 SO30104 พ30104 ท30104 ค30104

จันทร์ โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 Foundation Social Studies, Religion and Culture 4 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4

ม.ศิวรักษ์ Mr.Jeomer ม.ประเมียด มิสสุขจิตต์ มิสณิชาภัทร

 ท30104 ว30248 อ30216 ส30104 MA30104

อังคาร โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 สรีรวิทยาพืช ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 Foundation Mathematics 4

มิสสุขจิตต์ มิสจุฑามาศ มิสเอกอนงค์ ม.พชร Ms. Maria Christina Rezon

 ส30104 ง30106 อ30104 ค30104 ว30283

พุธ โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 3 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 โครงงานนวัตกรรม

ม.พชร ม.สุเมธ ม.ศิวรักษ์ มิสณิชาภัทร มิสศรัญญา/มิสเชาวนี

 ค30210 แนะแนว อ30234 ว30208 ว30228 ส30110

พฤหัสบดี โฮมรูม คณิตศาสตร์ข้ันสูง 4 มิสอาทิตยา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ไฟฟ้าแลแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสูง เคมีข้ันสูง 3 ประวัติศาสตร์ 4

มิสณิชาภัทร  Mr. Eric&Mr. Ahmed มิสจุฑาวรรณ มิสศิริลักษณ์ มิสสุปรียา

 ว30107 ศ30106 อ30234

ศุกร์ เทคโนโลยีการน าเสนอ ศิลปะพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4

มิสจิรัฐติ ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.บุญสม/ม.ณัฐกานต์ Mr. Eric&Mr. Ahmed

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

 - วิชา ว30107   ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30234 Mr.Ahmed  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 AC2003

 ครูประจ าช้ัน มิสณิชาภัทร  สอนตะคุ

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสอาทิตยา  จันทร์เพ็ง

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.5/1 แผนการเรียน: วิทย์-วิทยาศาสตร์ อสช. (Science-AC Science)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

ว30248

สรีรวิทยาพืช

มิสจุฑามาศ

ว30208

ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสูง

มิสจุฑาวรรณ

ว30228

เคมีข้ันสูง 3

มิสศิริลักษณ์

ค30210

คณิตศาสตร์ข้ันสูง 4

มิสณิชาภัทร

 



 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. ---

 ส30104 อ30234 ว30107 แนะแนว ค30104

จันทร์ โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 เทคโนโลยีการน าเสนอ มิสอาทิตยา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4

ม.พชร Mr. Eric&Mr. Ahmed มิสจิรัฐติ  ม.ณัฐฐานันต์

 ค30104 พ30104 ง30106 อ30104 ว30243 ว30208 ส30110

อังคาร โฮมรูม คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 3 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ชีววิทยาเข้มข้น 3 ไฟฟ้าแลแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสูง ประวัติศาสตร์ 4

ม.ณัฐฐานันต์ ม.ประเมียด ม.สุเมธ ม.ศิวรักษ์ มิสจุฑามาศ มิสจุฑาวรรณ มิสสุปรียา

 MA30104 อ30216 ท30104 ว30283 ค30223

พุธ โฮมรูม Foundation Mathematics 4 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 โครงงานนวัตกรรม คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 1

Ms. Maria Christina Rezon มิสเอกอนงค์ มิสสุขจิตต์ มิสศรัญญา/มิสจิราพร มิสวันวิสาข์

 ท30104 ว30243 ว30223 ส30104 อ30234 ค30204

พฤหัสบดี โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 ชีววิทยาเข้มข้น 3 เคมีเพ่ิมเติม 3 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4

มิสสุขจิตต์ มิสจุฑามาศ มิสกมลวรรณ ม.พชร Mr. Eric&Mr. Ahmed ม.ณัฐฐานันต์

 อ30104 SO30104 ศ30106

ศุกร์ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 Foundation Social Studies, Religion and Culture 4 ศิลปะพ้ืนฐาน 6

ม.ศิวรักษ์ Mr.Jeomer ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.บุญสม/ม.ณัฐกานต์

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

 - วิชา ว30107   ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30234 Mr.Ahmed  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 AC2003

ครูประจ าช้ัน มิสจุฑาวรรณ  ตรีชัย

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.พชร  ภูมิประเทศ

 

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.5/2  แผนการเรียน: วิทย์-วิศวกรรมศาสตร์ (Science-Engineering)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

เคมีเพ่ิมเติม 3

มิสกมลวรรณ

ค30204

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4

ม.ณัฐฐานันต์

ว30208

ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสูง

มิสจุฑาวรรณ

ว30223

 



 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. ---

 ว30107 ง30106 ส30104 MA30104 ว30243 พ30104 อ30104

จันทร์ โฮมรูม เทคโนโลยีการน าเสนอ การงานอาชีพพ้ืนฐาน 3 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 Foundation Mathematics 4 ชีววิทยาเข้มข้น 3 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4

มิสจิรัฐติ ม.สุเมธ มิสเนติมา Ms. Maria Christina Rezon มิสจุฑามาศ ม.ประเมียด ม.ศิวรักษ์

 อ30234 ส30104 แนะแนว

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 มิสอาทิตยา

Mr. Eric&Mr. Ahmed มิสเนติมา  

 อ30104 ท30104 SO30104 ว30223 ว30283 โครงงานนวัตกรรม ค30223 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 1 ค30104

พุธ โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 Foundation Social Studies, Religion and Culture 4 เคมีเพ่ิมเติม 3 มิสศรัญญา/มิสจิราพร [Engineering] มิสวันวิสาข์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4

ม.ฐาณัฏฐ์ มิสสุขจิตต์ิ Mr.Jeomer มิสกมลวรรณ ม.ณัฐกิตต์ิ

 ส30110 อ30234 ว30243 ค30204 ท30104 ว30208 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสูง

พฤหัสบดี โฮมรูม ประวัติศาสตร์ 4 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ชีววิทยาเข้มข้น 3 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 มิสจุฑาวรรณ [Engineering]

มิสสุปรียา Mr. Eric&Mr. Ahmed มิสจุฑามาศ ม.ณัฐกิตต์ิ มิสสุขจิตต์ิ ว30264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มิสเสาวภา

 ค30104 อ30216 ศ30106

ศุกร์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 ศิลปะพ้ืนฐาน 6

ม.ณัฐกิตต์ิ มิสเอกอนงค์ ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.บุญสม/ม.ณัฐกานต์

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

 - วิชา ว30107  ว30264   ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ  

 - วิชา ว30203 มิสนพวรรณ (อังคาร ชม.1-2) ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 7 AC2003

 - วิชา อ30234 Mr.Ahmed  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 AC2003

ครูประจ าช้ัน มิสเอกอนงค์  ชเลจร

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.ณัฐกิตต์ิ  ขวัญกิจพิศาล

 

ว30223

เคมีเพ่ิมเติม 3

มิสกมลวรรณ

ชมรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.5/3   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

 แผนการเรียน: วิทย์-วิศวกรรมศาสตร์ (Scence-Engineering) / วิทย์-ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science-Digital&Technology)

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

ว30264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มิสเสาวภา

ว30208 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าข้ันสูง

มิสจุฑาวรรณ [Engineering]

ว30203 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า มิสนพวรรณ [digital]

ค30204

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4

ม.ณัฐกิตต์ิ

 



 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. ---

 ว30243 ค30104 ส30104 ศ30106 อ30104

จันทร์ โฮมรูม ชีววิทยาเข้มข้น 3 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4

มิสเชาวนี มิสณิชาภัทร มิสเนติมา ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.บุญสม/ม.ณัฐกานต์ ม.ฐาณัฏฐ์

 อ30234 ง30106 ว30203 ว30243 SO30104

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 3 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชีววิทยาเข้มข้น 3 Foundation Social Studies, Religion and Culture 4

Mr. Eric&Mr. Ahmed ม.สุเมธ มิสนพวรรณ มิสเชาวนี Mr.Jeomer

 ส30110 ว30264 อ30234 ท30104 MA30104

พุธ โฮมรูม ประวัติศาสตร์ 4 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 Foundation Mathematics 4

มิสสุปรียา มิสเสาวภา Mr. Eric&Mr. Ahmed มิสสุขจิตต์ิ Ms. Maria Christina Rezon

 ว30203 ว30107 ค30204 ท30104 อ30104 ว30223

พฤหัสบดี โฮมรูม ไฟฟ้าและแม่เหล็ก เทคโนโลยีการน าเสนอ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 เคมีเพ่ิมเติม 3

มิสนพวรรณ มิสจิรัฐติ มิสณิชาภัทร มิสสุขจิตต์ิ ม.ศิวรักษ์ มิสศิริลักษณ์

 พ30104 อ30216 ส30104 ค30104 แนะแนว

ศุกร์ สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 มิสอาทิตยา

ม.ประเมียด มิสเอกอนงค์ มิสเนติมา มิสณิชาภัทร  

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

 - วิชา ว30107  ว30264   ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ  

 - วิชา อ30234 Mr.Ahmed  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 AC2003

ครูประจ าช้ัน มิสเสาวภา กล่ินสูงเนิน

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.สุเมธ  สุขแสน

 

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

ว30223

เคมีเพ่ิมเติม 3

มิสศิริลักษณ์

ว30264

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

มิสเสาวภา

ค30204

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.5/4  แผนการเรียน: วิทย์-ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science-Digital&Technology)   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

มิสณิชาภัทร

 



 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. ---

 อ30234 ว30203 SO30104 ศ30106 แนะแนว

จันทร์ โฮมรูม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก Foundation Social Studies, Religion and Culture 4 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 มิสอาทิตยา

Mr. Eric&Mr. Ahmed มิสจุฑาวรรณ Mr.Jeomer ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.บุญสม/ม.ณัฐกานต์  

 ว30107 อ30216 ค30104 ท30104 พ30104 ว30248 ส30104

อังคาร โฮมรูม เทคโนโลยีการน าเสนอ ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 สรีรวิทยาพืช สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4

มิสจิรัฐติ มิสเอกอนงค์ ม.ณัฐฐานันต์ มิสสุขจิตต์ิ ม.ประเมียด มิสจุฑามาศ ม.พชร

 ท30104 ง30106 ว30223 ค30104 อ30234

พุธ โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 3 เคมีเพ่ิมเติม 3 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4

มิสสุขจิตต์ิ ม.สุเมธ มิสศิริลักษณ์ ม.ณัฐฐานันต์ Mr. Eric&Mr. Ahmed

 ส30104 อ30104 ว30203 ค30204 ว30283 ว30288

พฤหัสบดี โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 โครงงานนวัตกรรม ชีววิทยาเชิงปฏิบัติการ

ม.พชร ม.ฐาณัฏฐ์ มิสจุฑาวรรณ ม.ณัฐฐานันต์ มิสศรัญญา/มิสจิราพร มิสจุฑามาศ/ม.วรพล

 ส30110 อ30104 MA30104

ศุกร์ ประวัติศาสตร์ 4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 Foundation Mathematics 4

มิสสุปรียา ม.ศิวรักษ์ Ms. Maria Christina Rezon

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

 - วิชา ว30107   ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ  

 - วิชา อ30234 Mr.Ahmed  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 AC2003   

 ครูประจ าช้ัน มิสสุขจิตต์  สุวรรณศร 

 ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสจุฑามาศ  ย่ิงประทานพร

 

ตารางสอน ม.5/5  แผนการเรียน: วิทย์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science-Health Science)   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ชมรม

ค30204

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4

ม.ณัฐฐานันต์

ว30248

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

โรงเรียนอัสสัมชัญ

สรีรวิทยาพืช

มิสจุฑามาศ

ว30223

เคมีเพ่ิมเติม 3

มิสศิริลักษณ์

 



 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. ---

 ท30104 ค30104 ศ30106 อ30234 SO30104

จันทร์ โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 Foundation Social Studies, Religion and Culture 4

มิสสุขจิตต์ิ ม.ณัฐกิตต์ิ ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.บุญสม/ม.ณัฐกานต์ Mr. Eric&Mr. Ahmed Mr.Jeomer

 ว30248 แนะแนว อ30104 ว30203 ว30107 MA30104 ส30104

อังคาร โฮมรูม สรีรวิทยาพืช มิสอาทิตยา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก เทคโนโลยีการน าเสนอ Foundation Mathematics 4 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4

มิสจุฑามาศ  ม.ศิวรักษ์ มิสจุฑาวรรณ มิสจิรัฐติ Ms. Maria Christina Rezon มิสเนติมา

 ง30106 อ30234 พ30104 ส30110 ว30203

พุธ โฮมรูม การงานอาชีพพ้ืนฐาน 3 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 ประวัติศาสตร์ 4 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

ม.สุเมธ Mr. Eric&Mr. Ahmed ม.ประเมียด มิสสุปรียา มิสจุฑาวรรณ

 ค30204 ท30104 อ30104 ส30104 ว30288 ว30283

พฤหัสบดี โฮมรูม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 ชีววิทยาเชิงปฏิบัติการ โครงงานนวัตกรรม

ม.ณัฐกิตต์ิ มิสสุขจิตต์ิ ม.ฐาณัฏฐ์ มิสเนติมา มิสจุฑามาศ/ม.วรพล มิสศรัญญา/มิสจิราพร

 อ30216 ว30223 ค30104

ศุกร์ ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 เคมีเพ่ิมเติม 3 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4

มิสเอกอนงค์ มิสศิริลักษณ์ ม.ณัฐกิตต์ิ

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

 - วิชา ว30107   ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ  

 - วิชา อ30234 Mr.Ahmed  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 AC2003   

 ครูประจ าช้ัน มิสเนติมา  กมลเลิศ

 ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสศรัญญา  มงคลถ่ิน

ชมรม

 

ว30223

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.5/6  แผนการเรียน: วิทย์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science-Health Science)   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

เคมีเพ่ิมเติม 3

มิสศิริลักษณ์

ว30248

สรีรวิทยาพืช

มิสจุฑามาศ

ค30204

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4

ม.ณัฐกิตต์ิ

คุณธรรมจริยธรรม/STEM

 



 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. ---

 ง30106 ส30104 อ30204 ท30202 ศ30106 MA30222 อ30234

จันทร์ โฮมรูม การงานอาชีพพ้ืนฐาน 3 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 การใช้ภาษา ศิลปะพ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางคณิตศาสตร์สากล 4 (Sat) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4

ม.สุเมธ มิสเนติมา มิสเอกอนงค์ ม.บันลือ ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.บุญสม/ม.ณัฐกานต์ Ms. Christina&ม.ณัฐกิตต์ิ Mr. Eric&Mr. Ahmed

 อ30104 ส30110 ว30107 ค30104 MA30104 พ30104 ท30104

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ประวัติศาสตร์ 4 เทคโนโลยีการน าเสนอ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 Foundation Mathematics 4 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4

ม.ศิวรักษ์ มิสสุปรียา มิสจิรัฐติ ม.ณัฐฐานันต์ Ms. Maria Christina Rezon ม.ชาติกล้า มิสสุขจิตต์ิ

 ส30104 ท30202 อ30204

พุธ โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 การใช้ภาษา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

มิสเนติมา ม.บันลือ มิสเอกอนงค์

 ค30204 SO30104 อ30104 ว30283

พฤหัสบดี โฮมรูม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 Foundation Social Studies, Religion and Culture 4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 โครงงานนวัตกรรม

ม.ณัฐฐานันต์ Mr.Jeomer ม.ศิวรักษ์ มิสศรัญญา/มิสเชาวนี

 อ30234 ส30202 ท30104 แนะแนว ค30104

ศุกร์ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 เศรษฐศาสตร์การเมือง ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 มิสอาทิตยา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4

Mr. Eric&Mr. Ahmed ม.พชร มิสสุขจิตต์ิ  ม.ณัฐฐานันต์

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

 - วิชา อ30234 Mr.Ahmed  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 AC2003

 

 ครูประจ าช้ัน ม.ศิวรักษ์  สุรมณฑล

 ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสจิรนันท์  พงษ์พรต

  ม.ณัฐฐานันต์  คุรุภัทรานนท์

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.5/7  แผนการเรียน: คณิต-บริหารธุรกิจ (Math-Business Administration)   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ค30204 ง30222

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 การจัดการธุรกิจ

ม.ณัฐฐานันต์ ม.พชร

ง30228

การวางแผนการเงินและการลงทุน

ม.พชร

 

 



 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. ---

 อ30204 ค30204คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม4 มิสณิชาภัทร(Ma) ท30104 ว30283 อ30104 ส30202 ง30106

จันทร์ โฮมรูม ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ค30234ทักษะคณิตศาสตร์4 ม.ณัฐกิตต์ิ(Art) ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 โครงงานนวัตกรรม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 เศรษฐศาสตร์การเมือง การงานอาชีพพ้ืนฐาน 3

มิสเอกอนงค์ ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศส4 มิสพิมลณัฐ(Fr) มิสสุขจิตต์ิ มิสศรัญญา/ม.วรพล ม.ศิวรักษ์ ม.พชร ม.สุเมธ

 MA30222 ความถนัดทางคณิตศาสตร์สากล 4 (Sat) ว30107 อ30204 ค30104 ท30202 การใช้ภาษา SO30104 ศ30106

อังคาร โฮมรูม Ms. Christina&ม.ณัฐกิตต์ิ(Ma&Art) เทคโนโลยีการน าเสนอ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 ม.บันลือ (MathB&Art) Foundation Social Studies, Religion and Culture 4 ศิลปะพ้ืนฐาน 6
ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศส4 มิสพิมลณัฐ(Fr) มิสจิรัฐติ มิสเอกอนงค์ มิสณิชาภัทร ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศส4 มิสพิมลณัฐ Mr.Jeomer ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.บุญสม/ม.ณัฐกานต์

 ท30202 การใช้ภาษา อ30234 ส30104

พุธ โฮมรูม ม.บันลือ (MathB&Art) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4
ท30202การใช้ภาษา ม.บันลือ(Fr) Mr. Eric&Mr. Ahmed ม.พชร

 แนะแนว อ30104 ส30104 ค30104

พฤหัสบดี โฮมรูม มิสอาทิตยา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 ว30271 การออกแบบโฆษณา2 มิสจิรัฐติ ศ30211 กายวิภาคเบ้ืองต้น มิสจิรนันท์(Art)

 ม.ศิวรักษ์ ม.พชร มิสณิชาภัทร ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศส4  มิสพิมลณัฐ(Fr) ท30202การใช้ภาษา ม.บันลือ(Fr)

 พ30104 ส30110 อ30234 MA30104 ท30104

ศุกร์ สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 ประวัติศาสตร์ 4 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 Foundation Mathematics 4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4

ม.ชาติกล้า มิสสุปรียา Mr. Eric&Mr. Ahmed Ms. Maria Christina Rezon มิสสุขจิตต์

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

 - Ma = คณิต-บริหารธุรกิจ (Math-Business Administration | Art = ศิลป์-อาร์ตแอนด์ดีไซน์ (Arts-Art and Design) | Fr = ศิลป์ภาษา-ฝร่ังเศส (Arts-French) 

 - วิชา ค30234  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 7 AC2003 | วิชา ว30107  ว30271  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ 

 - วิชา ท30202 พ.3 และ พฤ.6 Arts-French เรียนกับห้อง 5/9 ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 7 AC2003

 - วิชา อ30234 Mr.Ahmed   ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 AC2003 | ฝ30204  ใช้ห้องแยกเรียนภาษาฝร่ังเศส ช้ัน 4 AC2003 ครูประจ าช้ัน ม.ประดิษฐ์  ใจกันธิยะ

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสสุปรียา  เอกอินทร์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.5/8  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
แผนการเรียน: คณิต-บริหารธุรกิจ (Math-Business Administration) / ศิลป์-อาร์ตแอนด์ดีไซน์ (Arts-Art and Design) / ศิลป์ภาษา-ฝร่ังเศส (Arts-French) 

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

ง30222

การจัดการธุรกิจ

ม.พชร

ค30204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 มิสณิชาภัทร (Ma)

ว30271 การออกแบบโฆษณา 2 มิสจิรัฐติ (Art)

ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศส 4 มิสพิมลณัฐ

ง30228 การวางแผนการเงินและการลงทุน ม.พชร

 

 



 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. ---

 ว30283 ท30104 ส30202 อ30204 ค30104

จันทร์ โฮมรูม โครงงานนวัตกรรม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 เศรษฐศาสตร์การเมือง ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4

มิสศรัญญา/ม.วรพล มิสสุขจิตต์ิ ม.พชร มิสเอกอนงค์ ม.ณัฐกิตต์ิ

 ส30104 อ30234 จ30204 ภาษาจีน 4 มิสปรารถนา ท30104 ศ30106 ศิลปะพ้ืนฐาน 6

อังคาร โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ญ30204 ภาษาญ่ีปุ่น 4 ครูภาษาญ่ีปุ่น (Ja) ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 ม.ประดิษฐ์/ม.วิริยะ/ม.บุญสม/ม.ณัฐกานต์

มิสเนติมา Mr. Eric&Mr. Ahmed ศ30106 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 ม.ประดิษฐ์ฯ(Sp) มิสสุขจิตต์ิ พ30212 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ4 ม.ประเมียด(Sp)

 ท30202 MA30104 ส30110 อ30104 พ30104

พุธ โฮมรูม การใช้ภาษา Foundation Mathematics 4 ประวัติศาสตร์ 4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4

ม.บันลือ Ms. Maria Christina Rezon มิสสุปรียา ม.ศิวรักษ์ ม.ชาติกล้า

 อ30204 ค30104 SO30104 แนะแนว ง30106 ท30202

พฤหัสบดี โฮมรูม ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 Foundation Social Studies, Religion and Culture 4 มิสอาทิตยา การงานอาชีพพ้ืนฐาน 3 การใช้ภาษา

มิสเอกอนงค์ ม.ณัฐกิตต์ิ Mr.Jeomer  ม.สุเมธ ม.บันลือ

 ว30107 อ30104 จ30204 ภาษาจีน 4 ม.นนทพัทธ์ อ30234 ส30104

ศุกร์ เทคโนโลยีการน าเสนอ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ญ30204 ภาษาญ่ีปุ่น 4 ครูภาษาญ่ีปุ่น (ไทย) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 4

มิสจิรัฐติ ม.ศิวรักษ์ พ30212 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 4 ม.ชาติกล้า Mr. Eric&Mr. Ahmed มิสเนติมา

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

 - วิชา ท30202 วันพุธ และ วันพฤหัสบดี ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 7 AC2003 | วิชา ว30107   ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30234 Mr.Ahmed    ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 6 AC2003

 - วิชา จ30204  ใช้ห้องแยกเรียนภาษาจีน ช้ัน 4 AC2003 ครูประจ าช้ัน มิสจิรัฐติ  กิจสมุทร์

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.นนทพัทธ์  รุ่งวิชานิวัฒน์

 ม.ชาติกล้า  บุญชมภู

จ30204 ภาษาจีน 4 ม.นนทพัทธ์ (1) มิสปรารถนา (2)

ญ30204 ภาษาญ่ีปุ่น 4 ครูภาษาญ่ีปุ่น (ไทย)

พ30212 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 4 ม.ประเมียด

ง30222

การจัดการธุรกิจ

ม.พชร

คุณธรรมจริยธรรม/STEM ชมรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.5/9  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
แผนการเรียน: ศิลป์ภาษา-จีน (Arts-Chinese) / ญ่ีปุ่น (Arts-Japanese) / ศิลป์กีฬา (Arts-Sports)

พ30212 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 4 ม.ชาติกล้า

จ30204 ภาษาจีน 4 ม.นนทพัทธ์

ญ30204 ภาษาญ่ีปุ่น 4 ครูภาษาญ่ีปุ่น (ไทย)

 


