
วัน / เวลา 7.30-8.00 8.00-8.50 8.50-9.40 9.40-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 15.50 15.50 - 16.00

ป.1 - 3 คาบท ี1 คาบท ี2 พกัน้อย คาบท ี3 คาบท ี4 พกักลางวัน คาบท ี5 คาบท ี6 คาบท ี7 คาบท ี8

วัน / เวลา 07.30-08.00 8.00-8.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-15.50 15.50-16.00

ป.4 - ม.3 คาบท ี1 คาบท ี2 คาบท ี3 พกัน้อย คาบท ี4 คาบท ี5 พกักลางวัน คาบท ี6 คาบท ี7 คาบท ี8

จริยะ ภาษาองักฤษ

T.Apple

IEP องักฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ประวติัฯ นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์พนืฐาน สังคม

(6 ). ม.พชัรี ม.ศิริลกัษณ์ ม.พิมพกานต์ ม.เกษมสันต์ ม.จกัริน ม.กรวีร์ ม.กิติมา

เทคโนฯ พลศึกษา สังคม จีน ภาษาองักฤษ IEP องักฤษ ดนตรี คณิตศาสตร์พนืฐาน

ม.ณิชารัศมิ ม.วีรนนท์ ม.กิติมา ม.ทิพยว์รรณ T.Apple (6 ). ม.เจนณรงค์ ม.กรวีร์

ภาษาองักฤษ คณิตเพิมเติม ภาษาไทย สุขศึกษา IEP คณิต ศิลปะ ลูกเสือ แนะแนว

T.Apple ม.ประภสัสร ม.ศิริลกัษณ์ ม.อญัชลี (5). ม.สุนิศา ม.ปณิสรา

คณิตเพิมเติม วิทยาศาสตร์ สังคม IEP วิทย์ คริสต ์ ชมรม ภาษาไทย ภาษาองักฤษ

ม.ประภสัสร ม.พชัรี ม.กิติมา (5 ). ม.พรจิตตา ม.1 - 3 ม.ศิริลกัษณ์ ม.พิมพกานต์

นางสุนิศา   พรศรี ครูผูช่้วยชนั  : นางเกษมสันต ์ พุม่กลาํ

ภาษาไทย 3 ประวติัศาสตร์ 1 ภาษาองักฤษ 5 ชมรม 1

คณิตศาสตร์พนืฐาน 4 Intensive English Program 4 ภาษาจีน 1 จริยะ 1

คณิตศาสตร์เพมิเติม 2 สุขศึกษา 1 คริสตศาสตร์ 1 รวม 40 คาบ

วิทยาศาสตร์ 4 พลศึกษา 1 ลส.+นน. 1

เทคโนโลยี 1 ศิลปะ+ดนตรี+นาฏศิลป์ 3 แนะแนว 1

สังคม 3 การงานอาชีพฯ 2

พบครูประจาํชนั พบครูประจาํชนั

ศุกร์
บนัทึกความ

ประทบัใจ
พบครูประจาํชนั

โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

ภาคเรียนท ี1  ปีการศึกษา 2562

ตารางห้อง  ม.1

จันทร์ พบครูประจาํชนั

พ
กัน้

อย

พ
กัก

ลา
งว

นั

พบครูประจาํชนั

องัคาร พบครูประจาํชนั พบครูประจาํชนั

พฤหัสบดี พบครูประจาํชนั พบครูประจาํชนั

พุธ

ครูประจาํชนั :

คณิตศาสตร์พนืฐาน

ม.กรวีร์

การงานฯ

ม.นภสร

วิทยาศาสตร์

ม.พชัรี



วัน / เวลา 7.30-8.00 8.00-8.50 8.50-9.40 9.40-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 15.50 15.50 - 16.00

ป.1 - 3 คาบท ี1 คาบท ี2 พกัน้อย คาบท ี3 คาบท ี4 พกักลางวัน คาบท ี5 คาบท ี6 คาบท ี7 คาบท ี8

วัน / เวลา 07.30-08.00 8.00-8.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-15.50 15.50-16.00

ป.4 - ม.3 คาบท ี1 คาบท ี2 คาบท ี3 พกัน้อย คาบท ี4 คาบท ี5 พกักลางวัน คาบท ี6 คาบท ี7 คาบท ี8

จริยะ สังคม IEP องักฤษ ดนตรี ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์พนืฐาน

ม.กิติมา (6 ). ม.เจนณรงค์ T.Apple ม.กรวีร์

ภาษาองักฤษ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ IEP องักฤษ สังคม คริสต ์

T.Apple ม.สุนิศา ม.พชัรี (6 ). ม.กิติมา ม.พรจิตตา

ภาษาไทย ประวติัฯ พลศึกษา IEP คณิต แนะแนว คณิตศาสตร์พนืฐาน นาฏศิลป์ ภาษาองักฤษ

ม.ศิริลกัษณ์ ม.กิติมา ม.วีรนนท์ (5). ม.ปณิสรา ม.กรวีร์ ม.จกัริน ม.พิมพกานต์

ภาษาไทย คณิตเพิมเติม ภาษาองักฤษ เทคโนฯ ลูกเสือ IEP วิทย์

ม.ศิริลกัษณ์ ม.ประภสัสร ม.พิมพกานต์ ม.ณิชารัศมิ (5 ).

สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตเพิมเติม ภาษาองักฤษ ชมรม สุขศึกษา จีน

ม.กิติมา ม.ศิริลกัษณ์ ม.พชัรี ม.ประภสัสร T.Apple ม.1 - 3 ม.อญัชลี ม.ทิพยว์รรณ

นางกิติมา  เสริมปรุงสุข ครูผูช่้วยชนั  : นางกรวีร์   สุดเนตร

ภาษาไทย 3 ประวติัศาสตร์ 1 ภาษาองักฤษ 5 ชมรม 1

คณิตศาสตร์พนืฐาน 4 Intensive English Program 4 ภาษาจีน 1 จริยะ 1

คณิตศาสตร์เพมิเติม 2 สุขศึกษา 1 คริสตศาสตร์ 1 รวม 40 คาบ

วิทยาศาสตร์ 4 พลศึกษา 1 ลส.+นน. 1

เทคโนโลยี 1 ศิลปะ+ดนตรี+นาฏศิลป์ 3 แนะแนว 1

สังคม 3 การงานอาชีพฯ 2

ครูประจาํชนั :

โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

ภาคเรียนท ี1  ปีการศึกษา 2562

ตารางห้อง  ม.2

จันทร์ พบครูประจาํชนั

พ
กัน้

อย

พ
กัก

ลา
งว

นั

องัคาร พบครูประจาํชนั พบครูประจาํชนั

พบครูประจาํชนั

ศุกร์
บนัทึกความ

ประทบัใจ
พบครูประจาํชนั

การงานฯ

พฤหัสบดี พบครูประจาํชนั

พบครูประจาํชนั

พุธ พบครูประจาํชนั พบครูประจาํชนั

ม.นภสร

คณิตศาสตร์พนืฐาน

ม.กรวีร์

วิทยาศาสตร์

ม.พชัรี



วัน / เวลา 7.30-8.00 8.00-8.50 8.50-9.40 9.40-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 15.50 15.50 - 16.00

ป.1 - 3 คาบท ี1 คาบท ี2 พกัน้อย คาบท ี3 คาบท ี4 พกักลางวัน คาบท ี5 คาบท ี6 คาบท ี7 คาบท ี8

วัน / เวลา 07.30-08.00 8.00-8.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-15.50 15.50-16.00

ป.4 - ม.3 คาบท ี1 คาบท ี2 คาบท ี3 พกัน้อย คาบท ี4 คาบท ี5 พกักลางวัน คาบท ี6 คาบท ี7 คาบท ี8

จริยะ คณิตศาสตร์พนืฐาน นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคม IEP องักฤษ แนะแนว

ม.กรวีร์ ม.จกัริน ม.พชัรี ม.พิมพกานต์ ม.กิติมา (6 ). ม.ปณิสรา

ภาษาไทย สังคม ภาษาองักฤษ ดนตรี คณิตเพิมเติม IEP คณิต

ม.ศิริลกัษณ์ ม.กิติมา T.Apple ม.เจนณรงค์ ม.ประภสัสร (5).

คณิตเพิมเติม พลศึกษา จีน ภาษาองักฤษ ศิลปะ คริสต ์

ม.ประภสัสร ม.วีรนนท์ ม.ทิพยว์รรณ ม.พิมพกานต์ ม.สุนิศา ม.พรจิตตา

ภาษาไทย สังคม ภาษาองักฤษ IEP องักฤษ ลูกเสือ วิทยาศาสตร์

ม.ศิริลกัษณ์ ม.กิติมา T.Apple (6 ). ม.พชัรี

ภาษาองักฤษ IEP วิทย์ ภาษาไทย ประวติัฯ สุขศึกษา ชมรม คอมฯ คณิตศาสตร์พนืฐาน

T.Apple (5 ). ม.ศิริลกัษณ์ ม.กิติมา ม.อญัชลี ม.1 - 3 ม.ธนากร ม.กรวีร์

นางสาวพชัรี    พนัละบาล ครูผูช่้วยชนั  : นายวีรนนท ์ พงษเ์สือ

ภาษาไทย 3 ประวติัศาสตร์ 1 ภาษาองักฤษ 5 ชมรม 1

คณิตศาสตร์พนืฐาน 4 Intensive English Program 4 ภาษาจีน 1 จริยะ 1

คณิตศาสตร์เพมิเติม 2 สุขศึกษา 1 คริสตศาสตร์ 1 รวม 40 คาบ

วิทยาศาสตร์ 4 พลศึกษา 1 ลส.+นน. 1

เทคโนโลยี 1 ศิลปะ+ดนตรี+นาฏศิลป์ 3 แนะแนว 1

สังคม 3 การงานอาชีพฯ 2

พบครูประจาํชนั

องัคาร

ศุกร์
บนัทึกความ

ประทบัใจ
พบครูประจาํชนั

พบครูประจาํชนั พบครูประจาํชนั

พฤหัสบดี พบครูประจาํชนั พบครูประจาํชนั

พุธ พบครูประจาํชนั พบครูประจาํชนั
วิทยาศาสตร์

ม.พชัรี

ครูประจาํชนั :

โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

ภาคเรียนท ี1  ปีการศึกษา 2562

ตารางห้อง  ม.3

จันทร์ พบครูประจาํชนั
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พ
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นั

คณิตศาสตร์พนืฐาน

ม.กรวีร์

การงานฯ

ม.มยรีุ


