
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1   

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

พักน้อย 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร์ IEP 

T. Sarah 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

งานการอาชีพ 

ม.สุดสาคร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

 วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร ์

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ปริยาภรณ ์
ศิลปะ 
ม.วรรา 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

พลศึกษา 

ม.เฉลมิชัย 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

 วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

งานการอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1   

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

พักกลางวัน 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ปริยาภรณ ์
วิทยาการค านวณ 

ม.เบญจวรรณ 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา 
คณิตศาสตร์ IEP 

T. Jeannell 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

พลศึกษา 

ม.เฉลมิชัย 

คริสตศาสตร ์

ม.พรจิตตร ี

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

วิทยาศาสตร์ IEP 

T. Sarah 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

งานการอาชีพ 

ม.สุดสาคร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

 วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร ์

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ปริยาภรณ ์
ศิลปะ 
ม.วรรา 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

พลศึกษา 

ม.เฉลมิชัย 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

 วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

งานการอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1   

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

พักกลางวัน 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ปริยาภรณ ์

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

คณิตศาสตร์ IEP 

T. Jeannell 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

พลศึกษา 

ม.เฉลมิชัย 

คริสตศาสตร ์

ม.พรจิตตร ี

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

วิทยาศาสตร์ IEP 

T. Sarah 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

งานการอาชีพ 

ม.สุดสาคร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.1/1  ID   434 452 3434  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

พักน้อย 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

พักกลางวัน 

การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Irene  
วิทยาการค านวณ 

ม.เบญจวรรณ 
ภาษาไทย 

ม.ปริยาภรณ ์
พลศึกษา 

ม.เฉลมิ 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene  

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช  

อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา 

การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ์  

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช  

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

ศิลปะ 

ม.วรรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 

ม.ปริยาภรณ ์
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

พลศึกษา 

ม.เฉลมิชัย 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา 

พักน้อย 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ศิลปะ 

ม.วรรา 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา  

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Irene  
วิทยาการค านวณ 

ม.เบญจวรรณ 
ภาษาไทย 

ม.ปริยาภรณ ์
พลศึกษา 

ม.เฉลมิ 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene  

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช  

อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา 

การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ์  

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช  

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

ศิลปะ 

ม.วรรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 

ม.ปริยาภรณ ์
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

พลศึกษา 

ม.เฉลมิชัย 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา 

พักน้อย 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ศิลปะ 

ม.วรรา 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา  

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Irene  
วิทยาการค านวณ 

ม.เบญจวรรณ 
ภาษาไทย 

ม.ปริยาภรณ ์
พลศึกษา 

ม.เฉลมิ 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.1/2  ID   896 777 8277  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

พักน้อย 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

พักกลางวัน 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สุขศึกษา 

ม.สุดสาคร 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

 คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Precious 
สังคมฯ 

ม.พรรณผกา 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

พักน้อย 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา 
สังคมฯ 

ม.พรรณผกา 
ศิลปะ 
ม.วรรา 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สุขศึกษา 

ม.สุดสาคร 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

 คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Precious 
สังคมฯ 

ม.พรรณผกา 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

พักน้อย 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา 
สังคมฯ 

ม.พรรณผกา 
ศิลปะ 
ม.วรรา 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สุขศึกษา 

ม.สุดสาคร 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.1/3  ID   669 616 3492  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

พักน้อย 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สังคมฯ 

ม.พรรณผกา 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Irene  
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene  

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม  

การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ์  

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

 วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene   

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

 วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ดนตร ี
บ.จีเนีย 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

พักน้อย 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

พักกลางวัน 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Precious 
การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร  

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์ 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สังคมฯ 

ม.พรรณผกา 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Irene  
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene  

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม  

การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ์  

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Precious 

สังคมฯ 
ม.พรรณผกา 

 วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene   

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

 วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ดนตร ี
บ.จีเนีย 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

พักน้อย 

คณิตศาสตร ์IEP 
T.Jeannell 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

พักกลางวัน 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Precious 
การงานอาชีพ 
ม.สุดสาคร  

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Irene 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์ 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

คณิตศาสตร ์
ม.สุพานิช 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ภาษาไทย 
ม.ปริยาภรณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สังคมฯ 

ม.พรรณผกา 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Irene  
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุรินทร์ดา 

ภาษาจีน 
ม.ผดาชไม 

นวัตกรรม 

 

รหัสเข้า Zoom  ป.1/4  ID   823 014 7545  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

พักน้อย 

 การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

พักกลางวัน 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Lou 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.Sarah 
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์
พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา  

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

 สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

พักกลางวัน 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์
พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

ดนตร ี
บ.จีเนียส  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou  

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา  

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

 การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

สังคมฯ 
ม.จันจิรา ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Lou 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.Sarah 
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์
พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา  

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

 สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

พักกลางวัน 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์
พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

ดนตร ี
บ.จีเนียส  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou  

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา  

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

 การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

นวัตกรรม 

 

รหัสเข้า Zoom  ป.2/1  ID   987 194 3294  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou  

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

พักกลางวัน 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
วิทยาศาสตร ์IEP 

 T.Sarah 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.Sarah 
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา  

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

 อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์ ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

พักน้อย 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
สังคมฯ 

ม.จันจิรา 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou  

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
วิทยาศาสตร ์IEP 

 T.Sarah 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

การงานอาชีพ 
ม.นภสร ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.Sarah 
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา  

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

 อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

พักน้อย 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
สังคมฯ 

ม.จันจิรา 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou  

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
วิทยาศาสตร ์IEP 

 T.Sarah 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.2/2  ID   572 564 2799  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou  

พักน้อย 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา  

พักกลางวัน 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ์  

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

 สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

อังกฤษสื่อสาร 

T.Lou 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์IEP 

T.Sarah 
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

พักน้อย 

 คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา  

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์ 

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

 อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou  

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา  

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ์  

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

 สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

อังกฤษสื่อสาร 

T.Lou 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์IEP 

T.Sarah 
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

พักน้อย 

 คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.พรสดุา  

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์ 

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

 อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou  

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา  

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

นวัตกรรม 

 

รหัสเข้า Zoom  ป.2/3  ID   666 102 2627  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา  

พักน้อย 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

พักกลางวัน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา  
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
สุขศึกษา 

ม.สุดสาคร 
วิทยาศาสตร ์IEP 

T.Sarah 
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์  
นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาการค านวณ 

ม.โสภิตตา 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์  

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา  

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาการค านวณ 

ม.โสภิตตา 
วิทยาศาสตร ์IEP 

T.Sarah 
 อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์  
นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

พักน้อย 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Lou 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา  

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์ 

 ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา  

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา  
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
สุขศึกษา 

ม.สุดสาคร 
วิทยาศาสตร ์IEP 

T.Sarah 
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์  
นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์ ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาการค านวณ 

ม.โสภิตตา 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

สุขศึกษา 
ม.สุดสาคร 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์  

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา  

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาการค านวณ 

ม.โสภิตตา 
วิทยาศาสตร ์IEP 

T.Sarah 
 อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์  
นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Sarah 

พักน้อย 

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Lou 
คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
 T.Sarah 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ประวัติศาสตร ์
ม.พรรณผกา  

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

ภาษาไทย 
ม.กนกลักษณ ์ 

 ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา  

คณิตศาสตร ์
ม.อาภรณ ์

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Lou 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.พรสดุา  
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
สุขศึกษา 

ม.สุดสาคร 
วิทยาศาสตร ์IEP 

T.Sarah 
ภาษาไทย 

ม.กนกลักษณ ์  
นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.2/4  ID   659 605 2051  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา  

พักน้อย 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคก 

พักกลางวัน 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Reyn  
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
คณิตสาสตร ์IEP  

T.Precious 
สังคมฯ 

ม.จันจิรา 
นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคก 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP  

T.Precious 
วิทยาการค านวณ 

ม.ธนกร 
ศิลปะ 
ม.วรรา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี 

คณิตสาสตร ์IEP  
T.Precious 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สังคมฯ 

ม.จันจิรา 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Reyn 
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคก 
ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ศิลปะ 
ม.วรรา  

พักน้อย 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

พักกลางวัน 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
ภาษาอังกฤษ IEP  

T.Precious 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุธิดา 
สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา  

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคก 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Reyn  
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
คณิตสาสตร ์IEP  

T.Precious 
สังคมฯ 

ม.จันจิรา 
นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคก ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP  

T.Precious 
วิทยาการค านวณ 

ม.ธนกร 
ศิลปะ 
ม.วรรา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี 

คณิตสาสตร ์IEP  
T.Precious 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สังคมฯ 

ม.จันจิรา 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Reyn 
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคก 
ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ศิลปะ 
ม.วรรา  

พักน้อย 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

พักกลางวัน 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
ภาษาอังกฤษ IEP  

T.Precious 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุธิดา 
สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา  

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคก 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Reyn  
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
คณิตสาสตร ์IEP  

T.Precious 
สังคมฯ 

ม.จันจิรา 
นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.3/1  ID   519 845 3790  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สธุิดา 

พักน้อย 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn  

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุธิดา  
ภาษาอังกฤษ IEP  

T.Precious 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
ศิลปะ 
ม.วรรา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn  

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา  

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
 อังกฤษสื่อสาร 

T.Reyn 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

พักน้อย 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา  

ภาษาอังกฤษ IEP  
T.Precious 

พักกลางวัน 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 

ม.สุรยิัน 
ศิลปะ 
ม.วรรา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn  

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุธิดา  
ภาษาอังกฤษ IEP  

T.Precious 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
ศิลปะ 
ม.วรรา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn  

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา  

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
 อังกฤษสื่อสาร 

T.Reyn 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

พักน้อย 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา  

ภาษาอังกฤษ IEP  
T.Precious 

พักกลางวัน 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 

ม.สุรยิัน 
ศิลปะ 
ม.วรรา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.Sarah 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn  

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.3/2  ID   474 401 7525  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 

 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

พักน้อย 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

 วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

พักกลางวัน 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัค 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn  

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Precious 

 ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัค 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
ภาษาอังกฤษ IEP  

T.Precious 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

พักน้อย 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

พักกลางวัน 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาการค านวณ 

ม.ธนกร 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Reyn 
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Precious 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ภาษาอังกฤษ IEP  
T.Precious 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

 วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัค 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn  

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Precious 

 ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัค 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
ภาษาอังกฤษ IEP  

T.Precious 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวนัที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

พักน้อย 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

พักกลางวัน 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาการค านวณ 

ม.ธนกร 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Reyn 
ดนตร ี

ม.โสพณิ 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Precious 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ภาษาอังกฤษ IEP  
T.Precious 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

 วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัค 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.3/3  ID   562 053 7315  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 

 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T. Reyn 

พักน้อย 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช  

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Precious 

พักกลางวัน 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 นวัตกรรม 
 ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา  

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ชมรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
สังคมฯ 

ม.จันจิรา 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุธิดา 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

แนะแนว 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

 ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ภาษาอังกฤษ IEP  
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา  

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Precious ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา  

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

พักน้อย 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ชมรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุธิดา 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

แนะแนว 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ภาษาอังกฤษ IEP  
T.Precious 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T. Reyn 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช  

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Precious 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 นวัตกรรม 
 ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา  

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย ชมรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
สังคมฯ 

ม.จันจิรา 
ภาษาไทย 

ม.ณัฐศภุภัคกร 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุธิดา 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

แนะแนว 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

 ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ภาษาอังกฤษ IEP  
T.Precious 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา  

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Precious 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา  

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.20 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น. 10.50 – 11.40 น. 11.40 – 12.40 น. 12.40 – 13.30 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย  

พักน้อย 

ประวัติศาสตร ์
ม.จันจิรา 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Precious 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

ชมรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุธิดา 
คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Reyn 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

สังคมฯ 
ม.จันจิรา 

แนะแนว 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.ณัฐศภุภัคกร 

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

ภาษาอังกฤษ IEP  
T.Precious 

วิทยาการค านวณ 
ม.ธนกร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T. Reyn 

สุขศึกษา 
ม.วิรัช  

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Precious 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

การงานอาชีพ 
ม.สุรยิัน 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 นวัตกรรม 
 ภาษาจีน 
ม.นัทธิชา 

ดนตร ี
ม.โสพณิ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

คณิตศาสตร ์
ม.วาสนา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.3/4  ID   904 940 7057  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ศิลปะ 
ม.วรรา  

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

พักน้อย 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

พักกลางวัน 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
ภาษาจีน 

ม.ทิพย์วรรณ 
คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

พักน้อย 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
 อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein  

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

คณิตศาสตร์ IEP 
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ศิลปะ 
ม.วรรา  

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุมาล ี
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
ภาษาจีน 

ม.ทิพย์วรรณ 
คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

พักน้อย 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
 อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein  

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

คณิตศาสตร์ IEP 
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ศิลปะ 
ม.วรรา  

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.4/1  ID   626 209 2276  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

พักน้อย 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภ ั

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
 อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ  

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly  

สังคม 
ม.นวนันท์ 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศ 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein  

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

พักกลางวัน 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Elly 
 ดนตร ี

บ.จีเนียส 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ศิลปะ 
ม.วรรา 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภ ั

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
 อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ  

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly  

สังคม 
ม.นวนันท์ 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศ 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein  

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

พักกลางวัน 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Elly 
 ดนตร ี

บ.จีเนียส 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สุวรรณ ี
วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ศิลปะ 
ม.วรรา 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา  

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.4/2  ID   844 297 2350  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี 

พักน้อย 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

พักกลางวัน 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ์  

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร์ IEP 
T.Elly 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

พักน้อย 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein  

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

 อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ์  

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร์ IEP 
T.Elly 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

พักน้อย 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein  

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Elly 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

 อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สวุรรณ ี

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ์  

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท์ 

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.4/3  ID   266 868 4070  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 

 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

พักน้อย 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ  

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

สังคมฯ 
ม.นวนันท ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Elly 
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
การงานอาชีพ 

ม.มยุร ี
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein  

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท ์

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

 พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

พักน้อย 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สังคมฯ 
ม.นวนันท ์

พักกลางวัน 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Elly 
วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ  

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

สังคมฯ 
ม.นวนันท ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Elly 
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
การงานอาชีพ 

ม.มยุร ี
ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein  

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท ์

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

 พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ศิลปะ 
ม.วรรา 

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

พักน้อย 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สังคมฯ 
ม.นวนันท ์

พักกลางวัน 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

สุขศึกษา 
ม.อญัชล ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Elly 
วิทยาศาสตร ์
ม.กาญจนา 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สุวรรณ ี

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตร ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Hossein 

คณิตศาสตร ์
ม.นันท์นภัส 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุมาล ี

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.นุชนารถ  

พลศึกษา 
ม.เฉลมิชัย 

ประวัติศาสตร ์
ม.นวนันท ์

ศิลปะ 
ม.วรรา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.4/4  ID   401 296 4398  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 

 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

พักน้อย 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 

ม.นภสร 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Luke 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุทิษา 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

พักน้อย 

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

พักกลางวัน 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Luke 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุทิษา 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.JD 
การงานอาชีพ 

ม.นภสร 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ  
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.ณัฐนร ี
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิกา้ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 

ม.นภสร 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Luke 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุทิษา 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

พักน้อย 

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

พักกลางวัน 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Luke 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุทิษา 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.JD 
การงานอาชีพ 

ม.นภสร 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ  
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.ณัฐนร ี
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.5/1  ID   391 327 0674  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

พักน้อย 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทษิา 

พักกลางวัน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke  

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 
คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.JD 

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Luke 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์IEP 

T.JD 

การงานอาชีพ

ม.นภสร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke  

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

พักน้อย 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

พักกลางวัน 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์IEP 

T.JD 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

การงานอาชีพ
ม.นภสร 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตศาสตร ์IEP 
T.JD 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke  

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 
คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาศาสตร ์IEP 
T.JD 

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษสื่อสาร 

T.Luke 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์IEP 

T.JD 

การงานอาชีพ

ม.นภสร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke  

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

พักน้อย 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

พักกลางวัน 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์IEP 

T.JD 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

การงานอาชีพ
ม.นภสร 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตศาสตร ์IEP 
T.JD 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke  

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 
คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

อังกฤษพื้นฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.5/2  ID   699 211 7812  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

 คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

พักน้อย 

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุทิษา 
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
การงานอาชีพ 

ม.นภสร  
สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนกัเรียน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

พักน้อย 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

พักกลางวัน 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
สังคมฯ 

ม.เกษมสันต ์
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke  

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

 คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุทิษา 
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

สังคมฯ 
ม.เกษมสันต ์

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
การงานอาชีพ 

ม.นภสร  
สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

พักน้อย 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

พักกลางวัน 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
สังคมฯ 

ม.เกษมสันต ์
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke  

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

 คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.5/3  ID   815 647 7845  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

พักน้อย 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Evelyn 
สังคมฯ 

ม.เกษมสันต ์
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

 สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

พักน้อย 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

พักกลางวัน 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุทิษา 
ภาษาจีน 

ม.ทิพย์วรรณ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Evelyn 
สังคมฯ 

ม.เกษมสันต ์
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Evelyn 
สังคมฯ 

ม.เกษมสันต ์
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

 สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

พักน้อย 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

พักกลางวัน 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาศาสตร ์

ม.สุทิษา 
ภาษาจีน 

ม.ทิพย์วรรณ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Evelyn 
สังคมฯ 

ม.เกษมสันต ์
คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน์ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุทิษา 

คณิตศาสตร ์
ม.เกศวล ี

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Luke 

ดนตร ี
ม.เจนณรงค ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.อมรรตัน ์

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

คริสตศาสตร ์
ซ.เจสสิก้า 

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.5/4  ID   923 777 4196  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

พักน้อย 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

พักกลางวัน 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวร 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์

ม.ชุติพร 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

พักน้อย 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวร 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์

ม.ชุติพร 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

พักน้อย 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวร 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.6/1  ID   257 449 1673  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 

 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

พักน้อย 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 

ม.มยุร ี
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.ณัฐนรี  
สังคมฯ 

ม.นวนันท์ 
วิทยาศาสตร ์IEP  

T.Elly 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ  

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn  

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ชมรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

พักน้อย 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

พักกลางวัน 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาการค านวณ 

ม.โสภิตตา 
สังคมฯ 

ม.นวนันท์ 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.ณัฐนร ี
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาจีน 

ม.ทิพย์วรรณ 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.Elly 
วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 

ม.มยุร ี
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.ณัฐนรี  
สังคมฯ 

ม.นวนันท์ 
วิทยาศาสตร ์IEP  

T.Elly 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ  

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn  

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ชมรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

พักน้อย 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

พักกลางวัน 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาการค านวณ 

ม.โสภิตตา 
สังคมฯ 

ม.นวนันท์ 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.ณัฐนร ี
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาจีน 

ม.ทิพย์วรรณ 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.Elly 
วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.6/2  ID   940 320 5137  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn  

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

พักน้อย 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

พักกลางวัน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

สังคมฯ 
ม.นวนันท ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ชมรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

การงานอาชีพ 
ม.มยุรี  

ดนตร ี
บ.จีเนียส  

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

แนะแนว 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์

ม.ชุติพร 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

 คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

ชมรม 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที ่1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พักน้อย 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์ แนะแนว 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์

ม.ชุติพร 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.Elly 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์

ม.ชุติพร 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn  

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

สังคมฯ 
ม.นวนันท ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ชมรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

การงานอาชีพ 
ม.มยุรี  

ดนตร ี
บ.จีเนียส  

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

แนะแนว 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์

ม.ชุติพร 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.Elly 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน์ 

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

 คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

สังคมฯ 
ม.นวนันท์ 

ชมรม 

 



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.Elly 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พักน้อย 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์ แนะแนว 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตศาสตร ์

ม.ชุติพร 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.Elly 
อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

วิทยาศาสตร ์
ม.ทิพวรรณ 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน์ 

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์

ม.ชุติพร 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 
กิจกรรม 

รักการอ่าน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn  

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

ภาษาไทย 
ม.สิริพร 

คณิตศาสตร ์
ม.ชุติพร 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาการค านวณ 
ม.โสภิตตา 

สังคมฯ 
ม.นวนันท ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.ณัฐนร ี

ชมรม 

รหัสเข้า Zoom  ป.6/3  ID   413 540 1889  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 ชมรม 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
ดนตร ี

บ.จีเนียส 

พักน้อย 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.J 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

พักกลางวัน 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.พัชรี 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์
นวัตกรรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ 
ภาษาจีน 

ม.ทิพย์วรรณ 
อังกฤษสื่อสาร 

ม.สรยุทธ์ 
ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสัน 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 
แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

พฤ.8 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
การงานอาชีพ 

ม.มยุร ี
คณิตศาสตร ์IEP  

T.JD 
คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์
ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

พักน้อย 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

พักกลางวัน 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

นวัตกรรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
ภาษาไทย 

ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์
อังกฤษสื่อสาร 

ม.สรยุทธ์ 
วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 
แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

พฤ.15 ก.ค.64 ชมรม 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.J 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ 
อังกฤษสื่อสาร 

ม.สรยุทธ์ 
ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาศาสตร ์
ม.พัชรี 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์
นวัตกรรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ 
ภาษาจีน 

ม.ทิพย์วรรณ 
อังกฤษสื่อสาร 

ม.สรยุทธ์ 
ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสัน 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 
แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

พฤ.22 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
การงานอาชีพ 

ม.มยุร ี
คณิตศาสตร ์IEP  

T.JD 
คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์
ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

นวัตกรรม 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

พักน้อย 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

พักกลางวัน 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

นวัตกรรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
ภาษาไทย 

ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์
อังกฤษสื่อสาร 

ม.สรยุทธ์ 
วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 
แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

พฤ.29 ก.ค.64 ชมรม 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.J 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ 
อังกฤษสื่อสาร 

ม.สรยุทธ์ 
ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

รหัสเข้า Zoom  ม.1/1  ID   919 682 6434  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/2 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Evelyn 

พักน้อย 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

พักกลางวัน 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

วิทยาศาสตร ์
ม.พัชรี 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

นวัตกรรม 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
วิทยาศาสตร ์IEP  

T.JD 
วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.7 ก.ค.64 
แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

พฤ.8 ก.ค.64 ชมรม 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
คณิตฯเพิ่มเติม 

ม.อมรรตัน ์
สังคมฯ 
ม.กิติมา 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 
ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/2 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

พักน้อย 

วิทยาศาสตร ์
ม.พัชรี 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

พักกลางวัน 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ นวัตกรรม 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
ศิลปะ 

ม.สุนิศา 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 
แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

พฤ.15 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Evelyn 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
คณิตฯเพิ่มเติม 

ม.อมรรตัน ์
สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

วิทยาศาสตร ์
ม.พัชรี 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.อมรรตัน ์

นวัตกรรม 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
วิทยาศาสตร ์IEP  

T.JD 
วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

วิทยาการค านวณ 
ม.สามารถ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.21 ก.ค.64 
แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

พฤ.22 ก.ค.64 ชมรม 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
คณิตฯเพิ่มเติม 

ม.อมรรตัน ์
สังคมฯ 
ม.กิติมา 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 
ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

นวัตกรรม 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/2 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ประวัติศาสตร ์
ม.เกษมสันต ์

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

พักน้อย 

วิทยาศาสตร ์
ม.พัชรี 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

พักกลางวัน 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ นวัตกรรม 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
ศิลปะ 

ม.สุนิศา 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 
แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

ภาษาไทย 
ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม ์

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

พฤ.29 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาการค านวณ 

ม.สามารถ 
ภาษาอังกฤษ IEP 

T.Evelyn 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
คณิตฯเพิ่มเติม 

ม.อมรรตัน ์
สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
ม.สรยุทธ์ 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

รหัสเข้า Zoom  ม.1/2  ID   250 291 8772  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 ชมรม 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

พักกลางวัน 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

 คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
ประวัติศาสตร ์

ม.กิติมา 
ศิลปะ 

ม.สุนิศา 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 ชมรม 
ภาษาไทย 

ม.ศิรลิักษณ ์
การงานอาชีพ 

ม.นภสร 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที ่1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

 ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์  

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 ชมรม 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

 คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
ประวัติศาสตร ์

ม.กิติมา 
ศิลปะ 

ม.สุนิศา 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 ชมรม 
ภาษาไทย 

ม.ศิรลิักษณ ์
การงานอาชีพ 

ม.นภสร 
คณิตฯพื้นฐาน 

ม.กรวีร ์
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

พักน้อย 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

 ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์  

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 ชมรม 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

 คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ม.2/1  ID   811 911 2148  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 

 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 ชมรม 
 ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

พักน้อย 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตฯเพิม่เติม 
ม.ประภัสสร 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นวัตกรรม 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

 ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael  

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พ.7 ก.ค.64 
กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD  

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

นวัตกรรม 

พฤ.8 ก.ค.64 ชมรม 
คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 
ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

พักน้อย 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

พักกลางวัน 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 

ม.นภสร 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พ.14 ก.ค.64 
กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

 นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael  

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 ชมรม 
 ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นวัตกรรม 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

 ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael  

การงานอาชีพ 
ม.นภสร 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท ์

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พ.21 ก.ค.64 
กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD  

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

นวัตกรรม 

พฤ.22 ก.ค.64 ชมรม 
คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 
ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.สรยุทธ์ 

พักน้อย 

วิทยาศาสตร ์IEP  
T.JD 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

พักกลางวัน 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.สุธิดา 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
การงานอาชีพ 

ม.นภสร 
พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

คณิตศาสตร ์IEP  
T.JD 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พ.28 ก.ค.64 
กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

 นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael  

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 ชมรม 
 ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

วิทยาการค านวณ 
ม.เบญจวรรณ 

ดนตร ี
บ.จีเนียส 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.Evelyn 

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร ์
ม.สุธิดา 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นวัตกรรม 

รหัสเข้า Zoom  ม.2/2  ID   882 666 5987  Password  123456 
 

  คือ  กลุม่ A มาเรียนทีโ่รงเรียน กลุ่ม B  เรียนออนไลน์ที่บ้าน  เร่ิมวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 

  คือ  กลุม่ B มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม A  เรียนออนไลน์ที่บ้าน 

 

  ** สัปดาห์ที่นักเรียนเรียนที่บ้าน จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่าน้ัน (คาบ 2 – 6) 
 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชย 

                  วันอาสาฬหบูชา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชย 

                  วันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.10 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

พฤ.1 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
วิทยาศาสตร ์IEP  

T.JD 

พักน้อย 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

พักกลางวัน 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์
ลูกเสือ 

ศ.2 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael  

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

วิทยาศาสตร ์
ม.พัชรี 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

จ.5 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.JD 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

อ.6 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ศิรลิักษณ ์
นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

กิจกรรม

สาธารณประโยชน์ 

พ.7 ก.ค.64 นวัตกรรม 
 วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
ดนตร ี

บ.จีเนียส  
คณิตศาสตร ์IEP  

T.JD 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พฤ.8 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาศาสตร ์IEP  

T.JD 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ลูกเสือ 

ศ.9 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

 คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.12 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

พักน้อย 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

พักกลางวัน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.JD 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

อ.13 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ศิรลิักษณ ์
สังคมฯ 
ม.กิติมา 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.14 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.JD 
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

นวัตกรรม 

พฤ.15 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
วิทยาศาสตร ์IEP  

T.JD 
ศิลปะ 

ม.สุนิศา 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์
ลูกเสือ 

ศ.16 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael  

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

วิทยาศาสตร ์
ม.พัชรี 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

จ.19 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.JD 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

อ.20 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ศิรลิักษณ ์
นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

สังคมฯ 
ม.กิติมา 

กิจกรรม

สาธารณประโยชน์ 

พ.21 ก.ค.64 นวัตกรรม 
 วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
ดนตร ี

บ.จีเนียส  
คณิตศาสตร ์IEP  

T.JD 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 

พฤ.22 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาศาสตร ์IEP  

T.JD 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

ศิลปะ 
ม.สุนิศา 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

ลูกเสือ 

ศ.23 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

 คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

ภาษาไทย 
ม.ศิรลิักษณ ์

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

 



 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 

ตารางเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

วัน/คาบ 07.40 – 08.30 น. 08.30 – 09.20 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 – 10.50 น. 10.50 – 11.40 น. 11.50 – 12.40 น. 12.40 – 13.40 น. 13.40 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

จ.26 ก.ค.64 
ซ.มารี อักแนส 

พบนักเรียน 

ภาษาจีน 
ม.ทิพย์วรรณ 

การงานอาชีพ 
ม.มยุร ี

พักน้อย 

คณิตฯพื้นฐาน 
ม.กรวีร ์

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael 

พักกลางวัน 

ภาษาอังกฤษ IEP 
T.JD 

วิทยาศาสตร์ 

Learn ม.พัชรี 

อ.27 ก.ค.64 จริยะ 
ภาษาไทย 

ม.ศิรลิักษณ ์
สังคมฯ 
ม.กิติมา 

สุขศึกษา 
ม.อัญชล ี

นาฏศิลป ์
ม.จักริน 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ์

พ.28 ก.ค.64 นวัตกรรม 
คณิตศาสตร ์IEP  

T.JD 
ดนตร ี

บ.จีเนียส 
อังกฤษพ้ืนฐาน 

ม.สรยุทธ์ 
คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

วิทยาการค านวณ 
ม.ณิชารัศมิ ์

นวัตกรรม 

พฤ.29 ก.ค.64 ชมรม 
วิทยาศาสตร ์

ม.พัชรี 
วิทยาศาสตร ์IEP  

T.JD 
ศิลปะ 

ม.สุนิศา 
คริสตศาสตร ์
ม.พรจิตตา 

คณิตฯพื้นฐาน 

Learn ม.กรวีร ์
ลูกเสือ 

ศ.30 ก.ค.64 
กิจกรรมวจน

พิธีกรรม (ขับร้อง) 

อังกฤษสื่อสาร 
T.Michael  

พลศึกษา 
ม.วีรนนท์ 

คณิตฯเพิ่มเติม 
ม.ประภัสสร 

วิทยาศาสตร ์
ม.พัชรี 

ประวัติศาสตร ์
ม.กิติมา 

แนะแนว 

ม.ปณสิรา 
 

กรณีนักเรียนไม่สะดวกมาเรียน : จะเรียนที่บ้านจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ตารางเรยีนเดียวกัน  

                          แต่จะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. เท่านัน้ (ยกเว้นวนัที่มีเรยีน Learn) 

รหัสเข้า Zoom  ม.3  ID   574 660 7813  Password  123456 

ประกาศวันหยุด 

จ. 26 ก.ค.64  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบชูา 

อ.27 ก.ค.64   วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา 

พ.28 ก.ค.64   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 


