Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 3/1 MICP : ตำรำงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3/1 MICP
Semester 2 Education year 2021 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
Conselor teacher name : นำงสำววรรณนิสำ บุญช้ำง

กิจกรรม

1

2

Mon

Wed
Thur
Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue

09.55-10.05

10.05-10.55

10.55-11.45

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

3

4

5

วิทยำศำสตร์

สุขศึกษำMICP

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

ครูกศุ ล

ครูนิชธาวลัย์

14.15-14.25

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

ภำษำไทย

หน้ำที่พลเมือง

กิจกรรมอิสระ

ครูศุรัญญา

ครูปริชาติ

ครูวรรณนิสา

ครูวรรณนิสา

เสริมทักษะชีวติ

ดนตรี

ศิลปะ

ภำษำไทย

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

ภำษำอังกฤษสนทนำ

สังคมศึกษำ

คณิตศำสตร์

กิจกรรมอิสระ

ครูศุภมิตร

ครูฐิตนิ าถ

ครูวรรณนิสา

ครูศุรัญญา

Daniel

ครูอภิรดี

ครูคฑาวุธ

เสริมทักษะชีวติ

คณิตศำสตร์

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

เทคโนโลยีMICP

ประวัตศิ ำสตร์

สังคมศึกษำ

กิจกรรมอิสระ

ครูคฑาวุธ

ครูปริชาติ

ครูศุรัญญา

ครูปรียาภรณ์ / ครูจิตรา

ครูวราพรรณ์

ครูอภิรดี

เสริมทักษะชีวติ

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์MICP

ครูวรรณนิสา

Niel

ครูสิทธิโชติ

ชุมนุม/ชมรม

ลูกเสือ-เนตรนำรี

ครูวรพรรณ / ครูชะอ้อน

แนะแนว /
กิจกรรมคณะ

ลานกีฬา

วิทยำศำสตร์

ว่ำยน้ำ

คอมพิวเตอร์จนี

สังคมศึกษำ

คณิตศำสตร์MICP

ภำษำอังกฤษสนทนำ

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

กิจกรรมอิสระ

ครูกศุ ล

ครูผุดผ่อง

ครูศุรัญญา

ครูอภิรดี

Niel

Daniel

ครูปริชาติ

เสริมทักษะชีวติ

ภำษำจีนฟัง-พูด
ครูสิทธิโชติ
ภำษำจีนฟัง-พูด

กำรงำนอำชีพMICP

Break 10 minute

เวรประจำวัน

09.05-09.55

Break 50 minute

Date

08.15-09.05

Break 10 minute

Time 07.10-07.50 07.50-08.15

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 3/2 : ตำรำงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3/2
Semester 2 Education year 2021 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
Conselor teacher name : นำงสำวกรำนอนงค์ มณีโชติ

กิจกรรม

Mon

Wed
Thur
Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue

1

2

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

09.55-10.05

10.05-10.55

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

14.25-15.15

15.15-16.05

3

4

5

6

7

8

คณิตศำสตร์

สุขศึกษำMICP

ภำษำไทย

สังคมศึกษำ

วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์

กิจกรรมอิสระ

ครูปริชาติ

ครูคฑาวุธ

ครูนิชธาวัลย์

ครูวรรณนิสา

ครูอภิรดี

ครูกศุ ล

ครูกศุ ล

เสริมทักษะชีวติ

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

คณิตศำสตร์

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

ภำษำไทย

เทคโนโลยีMICP

ภำษำอังกฤษสนทนำ

สังคมศึกษำ

กิจกรรมอิสระ

ครูปริชาติ

ครูคฑาวุธ

ครูศุรัญญา

ครูวรรณนิสา

ครูปรียำภรณ์ / ครูจิตรำ

Daniel

ครูอภิรดี

เสริมทักษะชีวติ

กำรงำนอำชีพMICP

คณิตศำสตร์MICP

สังคมศึกษำ

ดนตรี

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

ประวัตศิ ำสตร์

กิจกรรมอิสระ

ครูวรพรรณ /ครูชะอ้อน

Niel

ครูอภิรดี

ครูศุภมิตร

ครูศุรัญญา

ครูวราพรรณ์

เสริมทักษะชีวติ

ภำษำจีนฟัง-พูด

ภำษำไทย

ชุมนุม/ชมรม

แนะแนว /
กิจกรรมคณะ

ครูสิทธิโชติ

ครูวรรณนิสา

ครูศุรัญญา

Niel

ลูกเสือ-เนตรนำรี

ลำนกีฬำ

ภำษำจีนฟัง-พูด

ว่ำยน้ำ

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

ภำษำอังกฤษสนทนำ

วิทยำศำสตร์

หน้ำที่พลเมือง

กิจกรรมอิสระ

ครูสิทธิโชติ

ครูผุดผ่อง

ครูปริชาติ

ครูศุรัญญา

Daniel

ครูกศุ ล

ครูกรานอนงค์

เสริมทักษะชีวติ

ศิลปะ
ครูฐิตนิ าถ
ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

10.55-11.45

คณิตศำสตร์MICP

14.15-14.25

Break 10 minute

เวรประจำวัน

09.05-09.55

Break 50 minute

Date

08.15-09.05

Break 10 minute

Time 07.10-07.50 07.50-08.15

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 3/3 : ตำรำงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3/3
Semester 2 Education year 2021 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
Conselor teacher name : นำงสำวสุพิศ สักจันทร์

กิจกรรม

Mon

Wed
Thur
Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue

1

2

คณิตศำสตร์

09.55-10.05

10.05-10.55

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

3

4

5

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

สังคมศึกษำ

ครูคฑาวุธ

ครูศุรัญญา

ครูปริชาติ

ครูอภิรดี

ภำษำอังกฤษสนทนำ

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

สุขศึกษำ

Melcho

ครูศุรัญญา

ครูปริชาติ

ครูสุพร

หน้ำที่พลเมือง

ประวัตศิ ำสตร์

ครูสุพิศ

ครูอภิรดี

ภำษำอังกฤษสนทนำ

คณิตศำสตร์

Melcho

ครูคฑาวุธ

ครูวรรณนิสา

ครูศุภมิตร

ว่ำยน้ำ

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ

ครูผุดผ่อง

ครูกศุ ล

ครูอภิรดี

ภำษำไทย
ครูวรรณนิสา
ภำษำไทย

10.55-11.45

14.15-14.25

14.25-15.15

15.15-16.05

6

7

8

ภำษำไทย

ศิลปะ

เทคโนโลยี

กิจกรรมอิสระ

ครูวรรณนิสา

ครูฐิตนิ าถ

ครูจติ รา

เสริมทักษะชีวติ

วิทยำศำสตร์

ภำษำจีนฟัง-พูด

กิจกรรมอิสระ

ครูกศุ ล

ครูสิทธิโชติ

เสริมทักษะชีวติ

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

กิจกรรมอิสระ

ครูปริชาติ

เสริมทักษะชีวติ

ลูกเสือ-เนตรนำรี

ลำนกีฬำ

Break 10 minute

เวรประจำวัน

09.05-09.55

Break 50 minute

Date

08.15-09.05

Break 10 minute

Time 07.10-07.50 07.50-08.15

คณิตศำสตร์

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

สังคมศึกษำ

ครูคฑาวุธ

ครูศุรัญญา

ครูอภิรดี

ชุมนุม/ชมรม

แนะแนว /
กิจกรรมคณะ

กำรงำนอำชีพ

ภำษำจีนฟัง-พูด

คณิตศำสตร์

คอมพิวเตอร์จนี

กิจกรรมอิสระ

ครูชะอ้อน

ครูสิทิโชติ

ครูคฑาวุธ

ครูศุรัญญา

เสริมทักษะชีวติ

ดนตรี

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 3/4 : ตำรำงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3/4 (วิทย์-คณิต)
Semester 2 Education year 2021 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
Conselor teacher name : นำงกุศล คำแก้ว

กิจกรรม

Mon

Wed
Thur
Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue

1

2

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

ครูศุรัญญา

09.55-10.05

10.05-10.55

11.45-12.35

12.35-13.25

13.25-14.15

14.25-15.15

15.15-16.05

3

4

5

6

7

8

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์ พฐ.

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

ศิลปะ

สังคมศึกษำ

ประวัตศิ ำสตร์

กิจกรรมอิสระ

ครูวรรณนิสา

ครูคฑาวุธ

ครูปริชาติ

ครูฐิตนิ าถ

ครูอภิรดี

ครูอภิรดี

เสริมทักษะชีวติ

วิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำพ

สังคมศึกษำ

สุขศึกษำ

คณิตศำสตร์ พฐ.

เทคโนโลยี

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

กิจกรรมอิสระ

ครูศศิ

ครูอภิรดี

ครูสุพร

ครูคฑาวุธ

ครูจติ รา

ครูปริชาติ

เสริมทักษะชีวติ

วิทยำศำสตร์

ภำษำไทย

ภำษำจีนฟัง-พูด

หน้ำที่พลเมือง

กิจกรรมอิสระ

ครูกศุ ล

ครูวรรณนิสา

ครูสิทธิโชติ

ครูกศุ ล

เสริมทักษะชีวติ

ชุมนุม/ชมรม

แนะแนว /
กิจกรรมคณะ

ลูกเสือ-เนตรนำรี

ลานกีฬา

คณิตศำสตร์ พฐ.

10.55-11.45

14.15-14.25

Break 10 minute

เวรประจำวัน

09.05-09.55

Break 50 minute

Date

08.15-09.05

Break 10 minute

Time 07.10-07.50 07.50-08.15

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

ภำษำจีนอ่ำน-เขียน

ครูปริชาติ

ครูศุรัญญา

คณิตศำสตร์ พฐ.

ดนตรี

ครูคฑาวุธ

ครูศุภมิตร

Melcho

ว่ำยน้ำ

คณิตศำสตร์ พต.

กำรงำนอำชีพ

วิทยำศำสตร์

ภำษำจีนฟัง-พูด

ภำษำไทย

กิจกรรมอิสระ

ครูเกื้อกูล

ครูกิ่งแก้ว

ครูชะอ้อน

ครูกศุ ล

ครูสิทธิโชติ

ครูวรรณนิสา

เสริมทักษะชีวติ

ครูคฑาวุธ
ภำษำอังกฤษสนทนำ

สังคมศึกษำ
ครูอภิรดี

