Phuketthaihua Asean Wittaya School
Online Timetable Primary 6/1 (IC-IB) : ตารางเรียนออนไลน์ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/1 (IC-IB)
ใช้เรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
Conselor teacher name : คุณครูเกศินี ผิวแก้ว

Wed

Thur

Fri

10.05-10.55

10.55-11.45

2

3

4

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริกัญญา

ครูฐิตินาถ

ครูอุษณีย์

ครูภัทรนันท์

ว่ายน้า

ภาษาไทย

UOI 2

ภาษาจีน

Where we are in
place and time

พื้นฐาน

ครูเกื้อกูล

ครูอุษณีย์

ครูจันทรัสม์

ครูสุนิสา

คอมพิวเตอร์จนี

สุขศึกษา

ครูWang Yifei

ครูสุทธิดา

คณิตศาสตร์

A homeroom teacher meet student

Tue

1

09.55-10.05

ภาษาจีน
เพิ่มเติม

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

5
ชุมนุม

14.15-14.25

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

แนะแนว

ลส./ยว.

กิจกรรมสุนทรีย์

กิจกรรมสุนทรีย์

Conversation

ครูศิริกัญญา

ครูอภิชาติ

การงานอาชีพ

Where we are in
place and time

ครูณัฐชยา

ครูจันทรัสม์

ภาษาไทย

Reading

วิทยาศาสตร์

Where we are in
place and time

ครูอุษณีย์

ครูปุญวรรณ

ครูเกศินี

ครูจันทรัสม์

ครูจันทรัสม์

ครูสุนิสา

ครูภัทรนันท์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

วิทยาการคานวณ

Math

หน้าที่พลเมือง

ครูภัทรนันท์

ครูอุษณีย์

ครูศรุตา

T.Simon

ครูเกศินี

ดนตรี
ครูไพศาล

UOI 2

ภาษาจีน
เพิ่มเติม

ครูอภิชาติ

UOI 2

*** กรณีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เลิกเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด

ภาษาจีน
พื้นฐาน

ภาษาไทย

ครูสุนิสา

ครูอุษณีย์

UOI 2

ภาษาจีน

Where we are in
place and time

พื้นฐาน

T.Brodey

Break 10 minute

Mon

09.05-09.55

Break 50 minutes

Date

08.15-09.05

Break 10 minute

Time 08.00-08.15

Math
T.Simon
ภาษาอังกฤษ

Activity time
Independent activity

Extra
Curricular Studies
Independent activity

Extra
Curricular Studies
Independent activity

Extra
Curricular Studies
Independent activity

Extra
Curricular Studies

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Online Timetable Primary 6/2 (IC-IB) : ตารางเรียนออนไลน์ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/2 (IC-IB)
ใช้เรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
Conselor teacher name : คุณครูจนั ทรัสม์ สุขสงวน
Time 08.00-08.15

Thur

Fri

10.05-10.55

10.55-11.45

2

3

4

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

UOI 2

ภาษาจีน

Where we are in
place and time

เพิ่มเติม

ครูอัตติญา

ครูศิริกัญญา

ครูจันทรัสม์

ครูอภิชาติ

Reading

ภาษาไทย

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

5
ชุมนุม

UOI 2

คอมพิวเตอร์จนี Where we are in

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

แนะแนว

ลส./ยว.

กิจกรรมสุนทรีย์

กิจกรรมสุนทรีย์

คณิตศาสตร์

ว่ายน้า

ครูศิริกัญญา

ครูเกื้อกูล

14.15-14.25

place and time

ครูปุญวรรณ
ภาษาจีน
พื้นฐาน

ครูอัตติญา
ภาษาไทย

ครูWang Yifei

ครูจันทรัสม์

ดนตรี

ศิลปะ

ครูไพศาล

ครูฐิตินาถ

ครูสุนิสา

ครูอัตติญา

การงานอาชีพ

ภาษาไทย

Math

ครูณัฐชยา

ครูอัตติญา

T.Simon

ภาษาไทย

Math

ครูอัตติญา

T.Simon

หน้าที่พลเมือง Conversation
ครูจันทรัสม์

T.Brodey

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

ครูสุทธิดา

ครูภัทรนันท์

UOI 2

UOI 2

ภาษาจีน

Where we are in
place and time

Where we are in
place and time

เพิ่มเติม

ครูจันทรัสม์

ครูจันทรัสม์

ครูอภิชาติ

*** กรณีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เลิกเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด

Break 10 minute

Wed

1

09.55-10.05

Break 50 minutes

Tue

A homeroom teacher meet student

Mon

09.05-09.55

Break 10 minute

Date

08.15-09.05

Activity time

ภาษาจีน

Independent activity

พื้นฐาน

Extra

ครูสุนิสา

Curricular Studies

ภาษาอังกฤษ

Independent activity

Extra

ครูภัทรนันท์

Curricular Studies

ภาษาจีน

Independent activity

พื้นฐาน

Extra

ครูเกศินี

ครูสุนิสา

Curricular Studies

วิทยาการคานวณ

ภาษาอังกฤษ

ครูศรุตา

ครูภัทรนันท์

Independent activity

Extra
Curricular Studies

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Online Timetable Primary 6/3 : ตารางเรียนออนไลน์ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ใช้เรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
Conselor teacher name : คุณครูศิริกญ
ั ญา คุ้มทรัพย์

Wed
Thur
Fri

1

09.55-10.05

10.05-10.55

10.55-11.45

2

3

4

Reading

ประวัติศาสตร์

ภาษาจีนพื้นฐาน

ภาษาไทย

ครูปุญวรรณ

ครูจันทรัสม์

ครูวรัญญา

ครูอัตติญา

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การงานอาชีพ

ภาษาไทย

ครูเกศินี

ครูเกศินี

ครูชะอ้อน

ครูอัตติญา

สุขศึกษา

หน้าที่พลเมือง

คณิตศาสตร์

ภาษาจีนเพิ่มเติม

ครูสุจิตรา

ครูศิริกัญญา

ครูศิริกัญญา

ครูอภิชาติ

ภาษาไทย

ศิลปะ

ภาษาจีนพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ

ครูอัตติญา

ครูเปรมฤดี

ครูวรัญญา

ครูภัทรนันท์

Wang yi fei

Conversation

ดนตรี

สังคม

ภาษาไทย

T.Brodey

ครูไพศาล

ครูสุภารัตน์

ครูอัตติญา

*** กรณีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เลิกเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

5

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

แนะแนว

ลูกเสือ

กิจกรรมสุนทรีย์

กิจกรรมสุนทรีย์

สังคม

ภาษาจีนพื้นฐาน

คณิตศาสตร์

กิจกรรมอิสระ

ครูสุภารัตน์

ครูวรัญญา

ครูศิริกัญญา

เสริมทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ว่ายน้า

กิจกรรมอิสระ

ครูภัทรนันท์

ครูอัตติญา

ครูเกื้อกูล

เสริมทักษะชีวิต

คณิตศาสตร์

กิจกรรมอิสระ

ครูศรุตา

ครูศิริกัญญา

เสริมทักษะชีวิต

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีนเพิ่มเติม

กิจกรรมอิสระ

ครูศิริกัญญา

ครูภัทรนันท์

ครูอภิชาติ

เสริมทักษะชีวิต

ชุมนุม

คอมพิวเตอร์จนี วิทยาการคานวณ

14.15-14.25

Break 10 minute

Tue

ครูประจาชั้นพบปะนักเรียน

Mon

09.05-09.55

Break 50 minutes

Date

08.15-09.05

Break 10 minute

Time 08.00-08.15

กิจกรรมลานกีฬา

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Online Timetable Primary 6/4 : ตารางเรียนออนไลน์ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ใช้เรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
Conselor teacher name : คุณครูภทั รนันท์ สุขปลอด

Wed
Thur
Fri

1

09.55-10.05

10.05-10.55

10.55-11.45

2

3

4

ภาษาจีนเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคม

ครูอภิชาติ

ครูภัทรนันท์

ครูอัตติญา

ครูสุภารัตน์

ภาษาไทย

ภาษาจีนพื้นฐาน

คณิตศาสตร์

การงานอาชีพ

ครูอัตติญา

ครูวรัญญา

ครูศิริกัญญา

ครูชะอ้อน

ภาษาไทย

สุขศึกษา

Reading

คณิตศาสตร์

ครูอัตติญา

ครูสุจิตรา

ครูฉัตรณิชารีย์

ครูศิริกัญญา

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

ภาษาไทย

ครูเกศินี

ครูเกศินี

ครูเปรมฤดี

ภาษาจีนเพิ่มเติม

ภาษาไทย

ครูอภิชาติ

ครูอัตติญา

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

5

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

แนะแนว

ลูกเสือ

กิจกรรมสุนทรีย์

กิจกรรมสุนทรีย์

ภาษาอังกฤษ

หน้าที่พลเมือง

ว่ายน้า

กิจกรรมอิสระ

ครูภัทรนันท์

ครูภัทรนันท์

ครูเกื้อกูล

เสริมทักษะชีวิต

สังคม

กิจกรรมอิสระ

ครูสุภารัตน์

เสริมทักษะชีวิต

ประวัติศาสตร์

กิจกรรมอิสระ

ชุมนุม

conversation คอมพิวเตอร์จนี

14.15-14.25

Break 10 minute

Tue

ครูประจาชั้นพบปะนักเรียน

Mon

09.05-09.55

Break 50 minutes

Date

08.15-09.05

Break 10 minute

Time 08.00-08.15

กิจกรรมลานกีฬา

T.Brodey

Wang yi fei

คณิตศาสตร์

ภาษาจีนพื้นฐาน

ครูอัตติญา

ครูศิริกัญญา

ครูวรัญญา

ครูจันทรัสม์

เสริมทักษะชีวิต

ดนตรี

วิทยาการคานวณ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ภาษาจีนพื้นฐาน

กิจกรรมอิสระ

ครูไพศาล

ครูศรุตา

ครูภัทรนันท์

ครูศิริกัญญา

ครูวรัญญา

เสริมทักษะชีวิต

*** กรณีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เลิกเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Online Timetable Primary 6/5 : ตารางเรียนออนไลน์ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ใช้เรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
Conselor teacher name : คุณครูละอองทิพย์ รอดสุด

Wed
Thur
Fri

1

09.55-10.05

10.05-10.55

10.55-11.45

2

3

4

Reading

ภาษาไทย

ภาษาจีนเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์

ครูฉัตรณิชารีย์

ครูอัตติญา

ครูอภิชาติ

ครูจันทรัสม์

ภาษาจีนเพิ่มเติม

ดนตรี

ภาษาไทย

ว่ายน้า

ครูอภิชาติ

ครูไพศาล

ครูอัตติญา

ครูเกื้อกูล

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีนพื้นฐาน

ภาษาไทย

คอมพิวเตอร์จนี

ครูภัทรนันท์

ครูวรัญญา

ครูอัตติญา

Wang yi fei

conversation

สังคม

ภาษาอังกฤษ

ศิลปะ

T.Brodey

ครูสุภารัตน์

ครูภัทรนันท์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ครูเกศินี

ครูเกศินี

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

แนะแนว

ลูกเสือ

กิจกรรมสุนทรีย์

กิจกรรมสุนทรีย์

การงานอาชีพ

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมอิสระ

ครูชะอ้อน

ครูศิริกัญญา

ครูภัทรนันท์

เสริมทักษะชีวิต

หน้าที่พลเมือง

คณิตศาสตร์

วิทยาการคานวณ

กิจกรรมอิสระ

ครูละอองทิพย์

ครูศิริกัญญา

ครูศรุตา

เสริมทักษะชีวิต

ภาษาจีนพื้นฐาน

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

กิจกรรมอิสระ

ครูเปรมฤดี

ครูวรัญญา

ครูศิริกัญญา

ครูอัตติญา

เสริมทักษะชีวิต

ภาษาไทย

สังคม

สุขศึกษา

ภาษาจีนพื้นฐาน

คณิตศาสตร์

กิจกรรมอิสระ

ครูอัตติญา

ครูสุภารัตน์

ครูสุจิตรา

ครูวรัญญา

ครูศิริกัญญา

เสริมทักษะชีวิต

*** กรณีนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เลิกเรียนตามหลักสูตรที่กาหนด

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

5
ชุมนุม

14.15-14.25

Break 10 minute

Tue

ครูประจาชั้นพบปะนักเรียน

Mon

09.05-09.55

Break 50 minutes

Date

08.15-09.05

Break 10 minute

Time 08.00-08.15

กิจกรรมลานกีฬา

