Phuketthaihua Asean Wittaya School
Online Timetable Secondary 5/1 : ตารางเรียนออนไลน์ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ใช้ระหว่างวันที่ 12- 23 กรกฎาคม 2564
Conselor teacher name : นางสาวสิฬณ
ิ ฎั ฐา ชวนกาเนิดการ
Time 08.00-08.15
Date

08.15-09.05

09.05-09.55

1

2

ภาษาจีนฟัง-พูด

Mon

T.Zou Ping
คณิตศาสตร์MICP

Tue

Thur

Fri

สุขศึกษาและ
พลศึกษา MICP
ครูศรีสะอาด+ครู
นิชธาวลัย์

10.05-10.55

10.55-11.45

3

4

12.35-13.25

13.25-14.15

5

วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)
ครูฟารีดา
ภูมิศาสตร์จนี

ภาษาจีนอ่าน-เขียน

11.45-12.35

ภาษาไทย

14.15-14.25

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

ภูมิศาสตร์จีน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

กิจกรรมอิสระ

ครูหยก

ครูปริชาติ

T.Mikael

เสริมทักษะชีวิต

แนะแนว

ภาษาอังกฤษการอ่าน

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

ภาษาจีนอ่าน-เขียน

T.Mikael

ครูสิฬิณัฎฐา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาจีนอ่าน-เขียน

ครูหยก

ครูวันวิสา

คณิตศาสตร์

ดนตรี

ครูกิตติศักดิ์

ครูไพศาล

ภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ครูธนาธร

ครูสิฬิณัฎฐา

ครูศรัญญู

ครูศรัญญู

ภูมิศาสตร์จีน

แนะแนว

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

ภาษาจีนฟัง-พูด

ครูหยก

ครูลัดดาวัลย์

T.Mikael

T.Zou Ping

*** กรณีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เลิกเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด

ครูปริชาติ

หน้าที่พลเมือง

กิจกรรมอิสระ

ครูสิฬิณัฎฐา

เสริมทักษะชีวิต

สังคมศึกษา

คอมพิวเตอร์จีน

กิจกรรมอิสระ

ครูจุไรพร

ครูจิรกิตติ์

เสริมทักษะชีวิต

เสริมทักษะภาษาจีน

กิจกรรมอิสระ

ครูสิฬิณัฎฐา

เสริมทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษการอ่าน

ภาษาไทย

ครูปริชาติ

ครูวันวิสา

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

ครูชนิกาย

การงานอาชีพ MICP ภาษาอังกฤษการอ่าน

ครูชะอ้อน+ครูนวพร

กิจกรรมลานกีฬา

กิจกรรมสุนทรีย์

Break 10 minute

ครูสิฬิณัฎฐา

Break 50 minutes

T. Alexander

Break 10 minute

ชมรม

ครูประจาชั้นพบปะนักเรียน

Wed

09.55-10.05

ครูปริชาติ

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Online Timetable Secondary 5/2 : ตารางเรียนออนไลน์ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ใช้ระหว่างวันที่ 12- 23 กรกฎาคม 2564
Conselor teacher name : นายกิตติศักดิ์ ชิตชลธาร
Time 08.00-08.15
Date
Mon

Tue

Thur

Fri

09.05-09.55

1

09.55-10.05

10.05-10.55

10.55-11.45

2

3

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

ภาษาจีนฟัง-พูด

T.Mikael
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

4

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

ดนตรี

T.Zou Ping

ครูศรีสะอาด

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

ภาษาจีนอ่าน-เขียน

14.15-14.25

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

ภาษาอังกฤษการอ่าน

ภูมิศาตร์จีน

หน้าที่พลเมือง

กิจกรรมอิสระ

ครูไพศาล

ครูชนิกาย

ครูหยก

ครูกิตติศักดิ์

เสริมทักษะชีวิต

ภูมิศาสตร์จนี

ภาษาไทย

แนะแนว
ชมรม

วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)
ครูฟารีดา

ครูสิฬิณัฎฐา

ครูหยก

ภูมิศาสตร์

คณิตศาสตร์

ครูหยก

ครูกิตติศักดิ์

ภาษาอังกฤษการอ่าน

ภูมิศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

ครูชนิกาย

ครูศรัญญู

ครูกิตติศักดิ์

T.Mikael

การงานอาชีพ

สังคมศึกษา

ครูชะอ้อน

ครูศรัญญู

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ภาษาจีนอ่าน-เขียน

T.Mikael

ครูสิฬิณัฎฐา

*** กรณีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เลิกเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด

ครูวันวิสา

ภาษาไทย

กิจกรรมอิสระ

ครูวันวิสา

เสริมทักษะชีวิต

คอมพิวเตอร์จีน

เสริมทักษะภาษาจีน

กิจกรรมอิสระ

ครูจิรกิตติ์

ครูสิฬิณัฎฐา

เสริมทักษะชีวิต

แนะแนว

กิจกรรมอิสระ

ครูลัดดาวัลย์

เสริมทักษะชีวิต

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ครูศรัญญู

ครูธนาธร

ภาษาจีนอ่าน-เขียน

ครูสิฬิณัฎฐา

ภาษาจีนฟัง-พูด ภาษาอังกฤษการอ่าน
Zou Ping

กิจกรรมลานกีฬา

กิจกรรมสุนทรีย์

Break 10 minute

Mr.Mikael

Break 50 minutes

ครูธนาธร

Break 10 minute

ครูประจาชั้นพบปะนักเรียน

Wed

08.15-09.05

ครูชนิกาย

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Online Timetable Secondary 5/3 : ตารางเรียนออนไลน์ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ใช้ระหว่างวันที่ 12- 23 กรกฎาคม 2564
Conselor teacher name : นางกิ่งแก้ว ชัยเสนา
Time 08.00-08.15
Date
Mon

Tue

Thur

Fri

09.05-09.55

1

2

ภาษาจีนอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ครูสิฬิณัฎฐา

ครูธนาธร

ภาษาจีนอ่าน-เขียน

แนะแนว

09.55-10.05

10.05-10.55

10.55-11.45

3

4

12.35-13.25

13.25-14.15

5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ครูธนศักดิ์
ภาษาไทย

11.45-12.35

14.15-14.25

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษการอ่าน

กิจกรรมอิสระ

T.Mikael

ครูศรัญญู

ครูต่างชาติใหม่B

เสริมทักษะชีวิต

ภาษาจีนฟัง-พูด

คณิตศาสตร์ พฐ.

แนะแนว
ชมรม

ดนตรี

สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูไพศาล

ครูศรีสะอาด

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ครูธนศักดิ์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คณิตศาสตร์ พฐ.

ครูธนาธร

ครูกิตติศักดิ์

ครูวันวิสา

ครูกิตติศักดิ์

วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)
ครูฟารีดา
ภาษาอังกฤษสื่อสาร

คอมพิวเตอร์จนี

T.Mikael

ครูจิรกิตติ์

ภาษาจีนฟัง-พูด ภาษาอังกฤษสื่อสาร
T.Zou Ping

T.Mikael

*** กรณีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เลิกเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด

T.Zou Ping

กิจกรรมลานกีฬา

กิจกรรมสุนทรีย์

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ภาษาจีนอ่าน-เขียน

Break 10 minute

ครูลัดดาวัลย์

Break 50 minutes

ครูสิฬิณัฎฐา

Break 10 minute

ครูประจาชั้นพบปะนักเรียน

Wed

08.15-09.05

ภาษาอังกฤษการอ่าน

กิจกรรมอิสระ

ครูต่างชาติใหม่B

เสริมทักษะชีวิต

T.Mikael

ครูสิฬิณัฎฐา

การงานอาชีพ

ภาษาไทย

ประวัติศาสตร์

กิจกรรมอิสระ

ครูชะอ้อน

ครูวันวิสา

ครูศรัญญู

เสริมทักษะชีวิต

ภูมิศาสตร์

หน้าที่พลเมือง

ภาษาอังกฤษการอ่าน

กิจกรรมอิสระ

ครูศรัญญู

ครูกิ่งแก้ว

ครูต่างชาติใหม่B

เสริมทักษะชีวิต

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Online Timetable Secondary 5/4 : ตารางเรียนออนไลน์ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ใช้ระหว่างวันที่ 12- 23 กรกฎาคม 2564
Conselor teacher name : นางสาวชุตินันต์ จาปาศิลป์
09.05-09.55

1

2

Mon

Fri

10.55-11.45

3

4

ฟิสิกส์

ภาษาจีนอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ครูฟารีดา

ครูสิฬิณัฎฐา

ครูธนาธร

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

5

6

14.15-14.25

คณิตศาสตร์ พฐ. ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ครูกิตติศักดิ์

ชีววิทยา

T.Mikael

14.25-15.15

15.15-16.05

7

8

สังคมศึกษา

กิจกรรมอิสระ

ครูศรัญญู

เสริมทักษะชีวิต

แนะแนว

ภาษาจีนอ่าน-เขียน

ชมรม

ครูธนศักดิ์

ครูสุชาฎา

ชีววิทยา

ภูมิศาสตร์

ครูสุชาฎา

ครูศรัญญู

ดนตรี

Break 10 minute

ครูประจาชั้นพบปะนักเรียน

Thur

10.05-10.55

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

Tue

Wed

09.55-10.05

ครูสิฬิณัฎฐา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาษาไทย

ครูศรีสะอาด

ครูวันวิสา

เคมี

เคมี

คณิตศาสตร์ พฐ.

ครูไพศาล

ครูสุธิมา

ครูสุธิมา

ครูกิตติศักดิ์

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ครูศรัญญู

ครูธนาธร

กิจกรรมลานกีฬา

กิจกรรมสุนทรีย์

Break 10 minute

Date

08.15-09.05

Break 50 minutes

Time 08.00-08.15

ฟิสิกส์
ครูฟารีดา

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

กิจกรรมอิสระ

Mr.Mikael

เสริมทักษะชีวิต

คอมพิวเตอร์จีน

การงานอาชีพ

ภาษาไทย

กิจกรรมอิสระ

ครูจิรกิตติ์

ครูชะอ้อน

ครูวันวิสา

เสริมทักษะชีวิต

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

เคมี

ภาษาจีนฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษสื่อสาร

กิจกรรมอิสระ

ครูธนศักดิ์

ครูสุธิมา

T.Zou Ping

Mr.Mikael

เสริมทักษะชีวิต

*** กรณีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เลิกเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด

