
 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. ---

 ว30210 อ30236 ว30230 พ30207 ส30106

จันทร์ โฮมรูม ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และวิชาสามัญเคมี พลศึกษา 1 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6

มิสนพวรรณ Mr. Dominic&Mr. Rob ม.เพ่ิมศักด์ิ ม.ประนุพงษ์ มิสฐิตาภา

 อ30106 ว30250 แนะแนว

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และวิชาสามัญชีววิทยา มิสสุภาวดี

มิสกัณฐิกา มิสปานแก้ว

 ส30106 อ30106 ว30210 ท30106 อ30220

พุธ โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS 2

มิสฐิตาภา ม.กรัณย์ภัฏ มิสนพวรรณ มิสนิธิมา มิสลภัสนันท์

 ท30106 อ30218

พฤหัสบดี โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3

มิสนิธิมา มิสกัณฐิกา

 พ30106 ค30212 อ30236

ศุกร์ สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 คณิตศาสตร์ข้ันสูง 6 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6

ม.ภูริพันธ์ มิสณัฎฐี Mr. Dominic&Mr. Rob

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

 - วิชา ว30277  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30236 Mr.Dominic  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 AC2003

 ครูประจ าช้ัน มิสปานแก้ว  อักษรข า

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.วิริยะ  เกตุแก้ว

ว30277

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ม.อนุพันธ์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.6/1 แผนการเรียน: วิทย์-วิทยาศาสตร์ อสช. (Science-AC Science)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

คุณธรรมจริยธรรม

ค30106

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6

มิสณัฎฐี

ชมรม

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และวิชาสามัญเคมี

ว30250

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และวิชาสามัญชีววิทยา

มิสปานแก้ว

ค30212

คณิตศาสตร์ข้ันสูง 6

มิสณัฎฐี

ว30230

ม.เพ่ิมศักด์ิ

ว30210

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

มิสนพวรรณ

 



 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 ว30245 อ30220 ท30106 ค30106

จันทร์ โฮมรูม มิสสุภาวดี ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6

มิสปานแก้ว มิสลภัสนันท์ มิสนิธิมา ม.นพนรินทร์

 ค30106 อ30106 ว30245

อังคาร โฮมรูม คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ม.นพนรินทร์ มิสกัณฐิกา มิสปานแก้ว

 อ30106 ท30106 อ30218 พ30207 ส30106

พุธ โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3 พลศึกษา 1 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6

ม.กรัณย์ภัฏ มิสนิธิมา มิสกัณฐิกา ม.ประนุพงษ์ มิสฐิตาภา

 พ30106 ค30206 อ30236 ว30210   

พฤหัสบดี โฮมรูม สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์   

ม.ภูริพันธ์ ม.นพนรินทร์ Mr. Dominic&Mr. Rob มิสนพวรรณ   

 ส30106 ว30225 อ30236 ว30285 ว30210

ศุกร์ สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

มิสฐิตาภา ม.เพ่ิมศักด์ิ Mr. Dominic&Mr. Rob มิสจุฑาวรรณ/มิสศรัญญา/มิสปานแก้ว มิสนพวรรณ

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

 - วิชา ว30277  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30236 Mr.Dominic  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 AC2003

 

ครูประจ าช้ัน ม.นพนรินทร์  พานิชชาติ

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.กรัณย์ภัฏ  เสียงเสนาะ

ว30277

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ม.อนุพันธ์

คุณธรรมจริยธรรม

ว30210

ชมรม

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

มิสนพวรรณ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

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

ว30225

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ม.เพ่ิมศักด์ิ

ค30206

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6

ม.นพนรินทร์

 



 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. ---

 ว30245 ส30106 พ30106 ค30106 อ30218

จันทร์ โฮมรูม ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3

มิสปานแก้ว มิสฐิตาภา ม.ภูริพันธ์ มิสมนพัทธ์ มิสกัณฐิกา

 อ30220 ส30106 ท30106 แนะแนว ว30210

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS 2 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 มิสสุภาวดี ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

มิสลภัสนันท์ มิสฐิตาภา มิสนิธิมา มิสนพวรรณ

 อ30106 ท30106 ว30245 ค30206 อ30236

พุธ โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6

มิสกัณฐิกา มิสนิธิมา มิสปานแก้ว มิสมนพัทธ์ Mr. Dominic&Mr. Rob

 พ30207 ค30106 ว30210 อ30236  

พฤหัสบดี โฮมรูม พลศึกษา 1 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6  

ม.ประนุพงษ์ มิสมนพัทธ์ มิสนพวรรณ Mr. Dominic&Mr. Rob  

 อ30106 ว30225 ว30285

ศุกร์ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม

ม.กรัณย์ภัฏ ม.เพ่ิมศักด์ิ มิสจุฑาวรรณ/มิสศรัญญา/มิสปานแก้ว

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

 - วิชา ว30277  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ  

 - วิชา อ30236 Mr.Dominic  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 AC2003

 

ครูประจ าช้ัน มิสนพวรรณ  เปล่ียนข า

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสมนพัทธ์  กิจโชดก

ว30277

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ม.อนุพันธ์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.6/3  แผนการเรียน: วิทย์-วิศวกรรมศาสตร์ (Science-Engineering)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

คุณธรรมจริยธรรม ชมรม

ค30206

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6

มิสมนพัทธ์

ว30210

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

มิสนพวรรณ

ว30225

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ม.เพ่ิมศักด์ิ

 



 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. ---

 อ30106 ค30106 ว30250 อ30236 ท30106

จันทร์ โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และวิชาสามัญชีววิทยาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6

มิสกัณฐิกา ม.นพนรินทร์ มิสปานแก้ว Mr. Dominic&Mr. Rob มิสนิธิมา

 ส30106 อ30220 พ30207

อังคาร โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS 2 พลศึกษา 1

มิสฐิตาภา มิสลภัสนันท์ ม.ประนุพงษ์

 ค30106 อ30236 พ30106 ว30205 ว30290

พุธ โฮมรูม คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยาประยุกต์

ม.นพนรินทร์ Mr. Dominic&Mr. Rob ม.ภูริพันธ์ มิสศศิธร มิสจุฑามาศ/มิสกมลวรรณ

 แนะแนว ท30106 อ30218 ค30206   

พฤหัสบดี โฮมรูม มิสสุภาวดี ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6   

มิสนิธิมา มิสกัณฐิกา ม.นพนรินทร์   

 ว30225 ส30106 อ30106

ศุกร์ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6

ม.เพ่ิมศักด์ิ มิสฐิตาภา ม.กรัณย์ภัฏ

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

 - วิชา ว30277  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ  

 - วิชา อ30236 Mr.Dominic  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 AC2003   

 ครูประจ าช้ัน มิสฐิตาภา  แก้วกระจ่าง

 ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน  มิสสุภาวดี  เหล่ียวเจริญ

ว30277

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ม.อนุพันธ์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

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

คุณธรรมจริยธรรม ชมรม

ว30205

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

มิสศศิธร

ว30250

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และวิชาสามัญชีววิทยา

มิสปานแก้ว

ว30225

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ม.เพ่ิมศักด์ิ

ค30206

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6

ม.นพนรินทร์

 



 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. ---

 ส30106 อ30220 ค30106 ว30245 ว30205 แนะแนว พ30106

จันทร์ โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มิสสุภาวดี สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6

มิสฐิตาภา มิสลภัสนันท์ มิสมนพัทธ์ มิสปานแก้ว มิสศศิธร ม.ภูริพันธ์

 อ30236 ว30287 อ30106

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 โครงงานคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6

Mr. Dominic&Mr. Rob มิสนงลักษณ์/มิสเสาวภา ม.กรัณย์ภัฏ

 ท30106 ค30206 ส30106 อ30218 ว30245

พุธ โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

มิสนิธิมา มิสมนพัทธ์ มิสฐิตาภา มิสกัณฐิกา มิสปานแก้ว

 ว30267 อ30236 ท30106 ค30106  

พฤหัสบดี โฮมรูม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  

มิสเสาวภา Mr. Dominic&Mr. Rob มิสนิธิมา มิสมนพัทธ์  

 อ30106 พ30207 ว30225

ศุกร์ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 พลศึกษา 1 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)

มิสกัณฐิกา ม.ประนุพงษ์ ม.เพ่ิมศักด์ิ

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

 - วิชา ว30267  ว30287  ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ  

 - วิชา อ30236 Mr.Dominic  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 AC2003

ครูประจ าช้ัน มิสนิธิมา  คุณะดิลก ป่ินสลัก

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.ภูริพันธ์  โชติหิรัญธนนนท์

ตารางสอน ม.6/5  แผนการเรียน: วิทย์-ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science-Digital&Technology)   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนอัสสัมชัญ

คุณธรรมจริยธรรม ชมรม

ว30225

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ม.เพ่ิมศักด์ิ

ว30205

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

มิสศศิธร

ค30206

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6

มิสมนพัทธ์

ว30267

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

มิสเสาวภา

 



 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. ---

 MA30230คณิตศาสตร์เพ่ือการสอบSAT2 อ30106 ส30204 ท30106 อ30206

จันทร์ โฮมรูม Ms.MariaChristina&มิสมนพัทธ์ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 รัฐศาสตร์กับประชาคมโลก ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
พ30214กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ6 ม.ภูริพันธ์(Sp) มิสกัณฐิกา ม.ธีรพงษ์ มิสเหมพรรณ มิสเอกอนงค์

 ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 แนะแนว อ30106 ท30204 อ30236 ส30106 พ30106

อังคาร โฮมรูม  มิสมนพัทธ์ (Ma) มิสสุภาวดี ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 การเขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6

พ30214กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ6 ม.ภูริพันธ์(Sp) ม.กรัณย์ภัฏ ม.บันลือ Mr. Dominic&Mr. Rob มิสฐิตาภา ม.ภูริพันธ์

 ท30106 ศ30224 ค30106 ว30282 พ30207 อ30220 ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6

พุธ โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ดนตรีศิลป์ศึกษา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 พลศึกษา 1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS 2 มิสมนพัทธ์ (Ma)

มิสเหมพรรณ ม.วิริยะ/มิสศศิธร/ม.ธนกร/ม.ประดิษฐ์ มิสมนพัทธ์ มิสจันทร์เพ็ญ ม.ประนุพงษ์ มิสลภัสนันท์ พ30214กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ6 ม.ประนุพงษ์(Sp)

 ว30282 ว30282 ค30106 ท30204

พฤหัสบดี โฮมรูม บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 การเขียน

มิสจิราพร ม.วรพล มิสมนพัทธ์ ม.บันลือ

 อ30236 ศ30224 ส30106 อ30206 ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6

ศุกร์ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 ดนตรีศิลป์ศึกษา สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 มิสมนพัทธ์ (Ma)

Mr. Dominic&Mr. Rob ม.วิริยะ/มิสศศิธร/ม.ธนกร/ม.ประดิษฐ์ มิสฐิตาภา มิสกัณฐิกา พ30214กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ6 ม.ประนุพงษ์(Sp)

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

 - Ma = คณิต-บริหารธุรกิจ (Math-Business Administration) | SP = ศิลป์กีฬา (Arts-Sports)

 - วิชา อ30236 Mr.Dominic  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 AC2003

 - วิชา ท30204 อ.4  และ พฤ.4   ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 7 AC2003

 ครูประจ าช้ัน มิสเหมพรรณ  โนทะยะ

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสกัณฐิกา  ศักด์ิไทยสมบูรณ์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.6/6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
แผนการเรียน: คณิต-บริหารธุรกิจ (Math-Business Administration) / ศิลป์กีฬา (Arts-Sports)

ง30224 สตาร์ทอัพ 1

ม.พชร (Ma)

คุณธรรมจริยธรรม ชมรม

พ30214 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 6  ม.ประนุพงษ์ (6) | ม.ภูริพันธ์ (7)

 



 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. ---

 ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 ส30106 ท30204 อ30106 พ30207 อ30206 MA30230คณิตศาสตร์เพ่ือการสอบSAT2

จันทร์ โฮมรูม ม.นพนรินทร์ (Ma) สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 การเขียน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 พลศึกษา 1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 Ms.MariaChristina&มิสมนพัทธ์

พ30214กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ6 ม.ประนุพงษ์(Sp) มิสฐิตาภา ม.บันลือ ม.กรัณย์ภัฏ ม.ประนุพงษ์ มิสกัณฐิกา พ30214กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ6 ม.ประนุพงษ์(Sp)

 ท30106 อ30106 แนะแนว ค30106 ส30106

อังคาร โฮมรูม ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 มิสสุภาวดี คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6

มิสเหมพรรณ มิสกัณฐิกา ม.นพนรินทร์ มิสฐิตาภา

 ว30282 ศ30224 อ30236 ส30204 ท30204 พ30106 ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6

พุธ โฮมรูม บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ดนตรีศิลป์ศึกษา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 รัฐศาสตร์กับประชาคมโลก การเขียน สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 ม.นพนรินทร์ (Ma)

มิสจันทร์เพ็ญ ม.วิริยะ/มิสศศิธร/ม.ธนกร/ม.ประดิษฐ์ Mr. Dominic&Mr. Rob ม.ธีรพงษ์ ม.บันลือ ม.ภูริพันธ์ พ30214กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ6 ม.ภูริพันธ์(Sp)

 ว30282 ว30282 ค30106 อ30206  

พฤหัสบดี โฮมรูม บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6  

ม.วรพล มิสจิราพร ม.นพนรินทร์ มิสเอกอนงค์  

 อ30220 ศ30224 ท30106 อ30236 ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6

ศุกร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS 2 ดนตรีศิลป์ศึกษา ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 ม.นพนรินทร์ (Ma)

มิสลภัสนันท์ ม.วิริยะ/มิสศศิธร/ม.ธนกร/ม.ประดิษฐ์ มิสเหมพรรณ Mr. Dominic&Mr. Rob พ30214กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ6 ม.ภูริพันธ์(Sp)

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

 - Ma = คณิต-บริหารธุรกิจ (Math-Business Administration) | SP = ศิลป์กีฬา (Arts-Sports)

 - วิชา อ30236 Mr.Dominic  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 AC2003

ครูประจ าช้ัน ม.พชร  จันทร์ศิริ

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.ประนุพงษ์  ป่ินสุวรรณ

คุณธรรมจริยธรรม ชมรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.6/7  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
แผนการเรียน: คณิต-บริหารธุรกิจ (Math-Business Administration) / ศิลป์กีฬา (Arts-Sports)

ง30224 สตาร์ทอัพ 1

ม.พชร (Ma)

พ30214 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 6  ม.ภูริพันธ์ (6) | ม.ประนุพงษ์ (7)

 



 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. ---

 อ30220 ส30204 แนะแนว อ30236 ท30204 การเขียน

จันทร์ โฮมรูม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS 2 รัฐศาสตร์กับประชาคมโลก มิสสุภาวดี ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 ม.บันลือ (Art&Fr)

มิสลภัสนันท์ ม.ธีรพงษ์ Mr. Dominic&Mr. Rob

 อ30206 ท30106 ศ30224 ศ30203 พ้ืนฐานทางฯ มิสจิรนันท์(Art) พ30106 ว30282 ว30282

อังคาร โฮมรูม ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ดนตรีศิลป์ศึกษา ฝ30206ภาษาฝร่ังเศส 6 มิสพิมลณัฐ สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

มิสกัณฐิกา มิสเหมพรรณ ม.วิริยะ/มิสศศิธร/ม.ธนกร/ม.ประดิษฐ์ ท30204การพูดฯ ม.บันลือ(Per) ม.ภูริพันธ์ ม.วรพล มิสจิราพร

 ส30106 พ30207 อ30106 ค30106 ศ30203 พ้ืนฐานทางฯ มิสจิรนันท์(Art) อ30236 ท30106

พุธ โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 พลศึกษา 1 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ศ30223 ดนตรีศิลป์ศึกษา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6

มิสเนติมา ม.ประนุพงษ์ มิสกัณฐิกา มิสนงค์ลักษณ์ ม.วิริยะ/มิสศศิธร/ม.ธนกร/ม.ประดิษฐ์ Mr. Dominic&Mr. Rob มิสเหมพรรณ

 ว30282 ส30106 อ30206 ค30227คณิตศาสตร์สามัญ4 มิสนงลักษณ์(Art)   

พฤหัสบดี โฮมรูม บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 ฝ30206ภาษาฝร่ังเศส 6 มิสพิมลณัฐ   

มิสจันทร์เพ็ญ มิสเนติมา มิสเอกอนงค์ ท30204การพูดฯ ม.บันลือ(Per)   

 ค30106 อ30106 ท30204 การเขียน

ศุกร์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 ม.บันลือ (Art&Fr)

มิสนงค์ลักษณ์ ม.กรัณย์ภัฏ

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

 - Art = ศิลป์-อาร์ตแอนด์ดีไซน์ (Arts-Art and Design) | Per = ศิลป์-ศิลปะการแสดง (Arts-Performing Arts) | Fr = ศิลป์ภาษา-ฝร่ังเศส (Arts-French) 

 - วิชา ท30204 (อ.4 และ พฤ.4)  Arts-Performing Arts เรียนกับห้อง ม.6/6 ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 7 AC2003 |  วิชา ว30273 ใช้ห้อง Computer ช้ัน 5 อาคารหลุยส์มารีย์ฯ

 - วิชา อ30236 Mr.Dominic  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 | วิชา ฝ30206  ใช้ห้องแยกเรียนภาษาฝร่ังเศส ช้ัน 4 AC2003

ครูประจ าช้ัน มิสพิมลณัฐ  พิภัทปัทมอ าพัน

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน ม.อนุพันธ์  ฉลูทอง

ฝ30206 ภาษาฝร่ังเศส 6 มิสพิมลณัฐ

ศ30222 โครงการศิลปะการแสดง มิสศศิธร (น)&อ.ม.กรุงเทพ (Per)

ฝ30206 ภาษาฝร่ังเศส 6 มิสพิมลณัฐ (Fr)

ศ30222 โครงการศิลปะการแสดง มิสศศิธร (น)&อ.ม.กรุงเทพ (Per)

คุณธรรมจริยธรรม

ว30273 โครงงานนิทรรศการ ม.อนุพันธ์ (Art)

ชมรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.6/8  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
แผนการเรียน: ศิลป์-อาร์ตแอนด์ดีไซน์ (Arts-Art and Design) / ศิลป์-ศิลปะการแสดง (Arts-Performing Arts) / ศิลป์ภาษา-ฝร่ังเศส (Arts-French) 

ค30227 คณิตศาสตร์สามัญ 4 มิสนงค์ลักษณ์ (Art)

 



 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. ---

 อ30106 พ30207 จ30206ภาษาจีน6 ม.นนทพัทธ์ แนะแนว ส30204 ค30106 อ30236

จันทร์ โฮมรูม ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 พลศึกษา 1 ญ30206 ภาษาญ่ีปุ่น 6 มิสสุภาวดี รัฐศาสตร์กับประชาคมโลก คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6

ม.กรัณย์ภัฏ ม.ประนุพงษ์ ครูภาษาญ่ีปุ่น (ไทย) ม.ธีรพงษ์ ม.นพนรินทร์ Mr. Dominic&Mr. Rob

 ค30106 อ30236 ศ30224 ท30106 จ30206ภาษาจีน6 ม.นนทพัทธ์ ว30282 ว30282

อังคาร โฮมรูม คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 6 ดนตรีศิลป์ศึกษา ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ญ30206 ภาษาญ่ีปุ่น 6 บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

ม.นพนรินทร์ Mr. Dominic&Mr. Rob ม.วิริยะ/มิสศศิธร/ม.ธนกร/ม.ประดิษฐ์ มิสเหมพรรณ ครูภาษาญ่ีปุ่น (JP) มิสจิราพร ม.วรพล

 อ30206 ท30106 ศ30224 ส30106 พ30106

พุธ โฮมรูม ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 ดนตรีศิลป์ศึกษา สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6

มิสเอกอนงค์ มิสเหมพรรณ ม.วิริยะ/มิสศศิธร/ม.ธนกร/ม.ประดิษฐ์ มิสเนติมา ม.ภูริพันธ์

 ส30106 ว30282 ท30204 อ30206

พฤหัสบดี โฮมรูม สังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน 6 บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 การเขียน ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

มิสเนติมา มิสจันทร์เพ็ญ ม.บันลือ มิสกัณฐิกา

 อ30220 ท30204 อ30106

ศุกร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS 2 การเขียน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6

มิสลภัสนันท์ ม.บันลือ มิสกัณฐิกา

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

 - วิชา จ30206  ใช้ห้องแยกเรียนภาษาจีน ช้ัน 4 ยกเว้น วันอังคาร ชม.5 ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 7 AC2003

 - วิชา อ30236 Mr.Dominic  ใช้ห้องแยกเรียน ช้ัน 8 AC2003

ครูประจ าช้ัน ม.บันลือ  จินดาศรี

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน มิสลภัสนันท์  จันทน์โรจน์

จ30206 ภาษาจีน 6 ม.นนทพัทธ์

ญ30206 ภาษาญ่ีปุ่น 6

ครูภาษาญ่ีปุ่น (ไทย)

คุณธรรมจริยธรรม ชมรม

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตารางสอน ม.6/9  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  เร่ิมใช้วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
แผนการเรียน: ศิลป์ภาษา-จีน (Arts-Chinese) / ศิลป์ภาษา-ญ่ีปุ่น (Arts-Japanese)

จ30206 ภาษาจีน 6 ม.นนทพัทธ์

ญ30206 ภาษาญ่ีปุ่น 6

ครูภาษาญ่ีปุ่น (ไทย)

 


