
1 2 3 4 5 6 7 8

08.00 - 08.50 น. 08.50 - 09.40 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.40 น. 13.30 - 14.20 น. 14.20 - 15.10 น. 15.10 - 16.00 น.

จันทร์ คณิตฯ เพ่ิมเติม คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

อังคาร สขุศกึษา ทศันศิลป์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ Conversation คณิตฯ เพ่ิมเติม โลก ดาราศาสตรฯ์ ประวตัิศาสตร์

พุธ พลศกึษา คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ก.แนะแนว ก.บ าเพ็ญประโยชน์ คณิตฯ เพ่ิมเติม

พฤหัสบดี ภาษาไทย ดนตร/ีนาฏศิลป์

ศุกร์ คณิตศาสตร์ Conversation ก.ชมุนมุ ครสิต/์จรยิะ ภาษาจีน สงัคมศกึษา

โรงเรียนเซนตร์าฟาแอล  ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนประจ าชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร)์

เวลา       วัน

พัก
น้อ

ยเ
ช้า

พัก
เท
ี่ ยง

วิทยาศาสตร์

เคมี

นวตักรรมการเรยีนรู ้

ชีววิทยา

ฟิสิกส์

วิทยาการค านวณ



1 2 3 4 5 6 7 8

08.00 - 08.50 น. 08.50 - 09.40 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.40 น. 13.30 - 14.20 น. 14.20 - 15.10 น. 15.10 - 16.00 น.

จันทร์ ภาษาไทย คณิตฯ เพ่ิมเติม สงัคมศกึษา การงานอาชีพ ประวตัิศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อังคาร คณิตฯ เพ่ิมเติม สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษฟัง - พดู Conversation

พุธ ครสิต/์จรยิะ คณิตฯ เพ่ิมเติม ทศันศิลป์ พลศกึษา คณิตศาสตร์ ก.แนะแนว ก.บ าเพ็ญประโยชน์ ภาษาองักฤษ

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตร/ีนาฏศิลป์ สขุศกึษา

ศุกร์ Conversation คณิตศาสตร์ ก.ชมุนมุ ภาษาจีน

โรงเรียนเซนตร์าฟาแอล  ปีการศึกษา 2565

ตารางสอนประจ าชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (แผนการเรียนศิลป์ภาษา - คณิตศาสตร ์- เทคโนโลยี)

เวลา       วัน

พัก
น้อ

ยเ
ช้า

พัก
เท
ี่ ยง

ภาษาองักฤษฟัง - พดู

ภาษาองักฤษฟัง - พดู วิทยาการค านวณ

คอมพิวเตอรก์ราฟิก

มลัติมีเดีย

นวตักรรมการเรยีนรู ้



1 2 3 4 5 6 7 8

08.00 - 08.50 น. 08.50 - 09.40 น. 10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น. 11.50 - 12.40 น. 13.30 - 14.20 น. 14.20 - 15.10 น. 15.10 - 16.00 น.

จันทร์ ภาษาไทย คณิตฯ เพ่ิมเติม สงัคมศกึษา การงานอาชีพ ประวตัิศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อังคาร คณิตฯ เพ่ิมเติม สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษฟัง - พดู Conversation

พุธ ครสิต/์จรยิะ คณิตฯ เพ่ิมเติม ทศันศิลป์ พลศกึษา คณิตศาสตร์ ก.แนะแนว ก.บ าเพ็ญประโยชน์ ภาษาองักฤษ

พฤหสับดี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตร/ีนาฏศิลป์ สขุศกึษา

ศุกร์ Conversation คณิตศาสตร์ ก.ชมุนมุ ภาษาจีน

โรงเรียนเซนตร์าฟาแอล  ปีการศึกษา 2565

ตารางสอนประจ าชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5/3 (แผนการเรียนศิลป์ภาษา - คณิตศาสตร ์- เทคโนโลยี)

เวลา       วัน

พัก
น้อ

ยเ
ช้า

พัก
เท
ีย่ง

ภาษาองักฤษฟัง - พดู

คอมพิวเตอรก์ราฟิก

มลัติมีเดีย

ภาษาองักฤษฟัง - พดู วิทยาการค านวณ

นวตักรรมการเรยีนรู ้


