ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ครูภัทรนันท์ สุขปลอด คณะฮัวบุน๋

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

กิจกรรม

1
การงาน(MICP)

10.05-10.15

10.15-11.10

2
พัก 10 นาที
3
จีน อ่าน-เขียน
คณิตศาสตร์

11.10-12.00

12.00-12.50

12.50-13.45

13.45-14.40

14.40-14.50

14.50-15.45

15.45-16.00

4

4

6
ภาษาไทย

พัก 10 นาที

7
เทคโนโลยี

โฮมรูม

คอมพิวเตอร์(จีน)

5
พลศึกษา

ZhangSen

ครูสพุ ร

ครูเมษา

ครูจติ รา

ครูนวพร

ครูกิ่งแก้ว

ครูปรียภรณ์

ภาษาไทย

อังกฤษพื้นฐาน

คณิต (MICP)

วิทยาศาสตร์

จีน ฟัง-พูด

ประวัตศิ าสตร์

ครูเมษา

ครูภัทรนันท์

Niel

ZouPing

ครูสภุ ารัตน์

จีน อ่าน-เขียน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ครูศศิ
อังกฤษพื้นฐาน สังคมศึกษา

ศิลปะ

ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูปรียภรณ์

ครูเมษา

จีน ฟัง-พูด

ดนตรี

ZouPing

ครูละอองทิพย์

ครูสภุ ารัตน์

สังคมศึกษา

คณิต (MICP)

อังกฤษสนทนา

ครูสภุ ารัตน์

Niel

Niel

ครูกิ่งแก้ว
สังคมศึกษา

ครูภัทรนันท์

ครูสภุ ารัตน์

ครูกาญจนา

สุนทรียศาสตร์

ชุมนุม

คณิตศาสตร์

หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา (MICP)
ครูนิชธาวลัย์
ครูชะอ้อน

พัก 10 นาที

เวรประจาวัน

09.10-10.05

พักรับประทานอาหารเที่ยง

วัน

08.15-09.10

พัก 10 นาที

เวลา 07.10-07.50 07.50-08.15

ครูภัทรนันท์
อังกฤษพื้นฐาน

ครูกิ่งแก้ว

ครูภัทรนันท์

วิทยาศาสตร์

จีน อ่าน-เขียน

ครูศศิ

ครูปรียภรณ์

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ครูกิ่งแก้ว ชัยเสนา คณะจุงหัว

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

กิจกรรม

10.05-10.15

10.15-11.10

11.10-12.00

12.00-12.50

12.50-13.45

13.45-14.40

14.40-14.50

14.50-15.45

15.45-16.00

1

2

พัก 10 นาที

3

4

4

5

6

พัก 10 นาที

7

โฮมรูม

จีน อ่าน-เขียน

อังกฤษพื้นฐาน

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

ครูปรียภรณ์

ครูภัทรนันท์

ครูสพุ ร

ครูศศิ

ครูจติ รา

ครูกิ่งแก้ว

ดนตรี

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์(จีน)

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

จีน อ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

ครูละอองทิพย์

ครูกิ่งแก้ว

ZhangSen

ครูเมษา

ครูสภุ ารัตน์

ครูปรียภรณ์

ครูชะอ้อน

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

อังกฤษสนทนา

คณิตศาสตร์

จีน อ่าน-เขียน

สุขศึกษา

ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูเมษา

ครูสภุ ารัตน์

ครูกิ่งแก้ว

ครูปรียภรณ์

ครูสพุ ร

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สุนทรียศาสตร์

ชุมนุม

จีน ฟัง-พูด

ครูศศิ

ครูกิ่งแก้ว

ครูภัทรนันท์

คณิตศาสตร์

จีน ฟัง-พูด

ประวัติศาสตร์

ศิลปะ

ครูกิ่งแก้ว

ZouPing

ครูสภุ ารัตน์

ครูกาญจนา

Niel
อังกฤษพื้นฐาน

พัก 10 นาที

เวรประจาวัน

09.10-10.05

พักรับประทานอาหารเที่ยง

วัน

08.15-09.10

พัก 10 นาที

เวลา 07.10-07.50 07.50-08.15

ครูกิ่งแก้ว
สังคมศึกษา

ZouPing

ครูสภุ ารัตน์

อังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทย

การงานอาชีพ

ครูภัทรนันท์

ครูเมษา

ครูชะอ้อน

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ครูสุภารัตน์ คงเฝือ คณะส่องเต็ก

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

กิจกรรม

10.05-10.15

10.15-11.10

11.10-12.00

12.00-12.50

12.50-13.45

13.45-14.40

14.40-14.50

14.50-15.45

15.45-16.00

1

2

พัก 10 นาที

3

4

4

5

6

พัก 10 นาที

7

โฮมรูม

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

จีน อ่าน-เขียน

อังกฤษพื้นฐาน

ครูศศิ

ครูเมษา

ครูกิ่งแก้ว

ครูสภุ ารัตน์

ครูปรียาภรณ์

ครูภัทรนันท์

ภาษาไทย

จีน อ่าน-เขียน

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

พลศึกษา

เทคโนโลยี

ครูกิ่งกานต์

ครูปรียาภรณ์

ครูสภุ ารัตน์

ครูกิ่งแก้ว

ครูกาญจนา

ครูสพุ ร

ครูจติ รา

คณิตศาสตร์

จีน อ่าน-เขียน

ภาษาไทย

สุขศึกษา

อังกฤษพื้นฐาน

ดนตรี

ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูกิ่งแก้ว

ครูปรียาภรณ์

ครูสพุ ร

ครูภัทรนันท์

ครูละอองทิพย์

คณิตศาสตร์

อังกฤษสนทนา

สุนทรียศาสตร์

ชุมนุม

ประวัตศิ าสตร์

ครูกิ่งแก้ว
วิทยาศาสตร์

Niel

ครูชะอ้อน

หน้าที่พลเมือง

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์(จีน)

ครูศศิ

ครูชะอ้อน

ครูกิ่งแก้ว

ZhangSen

ครูกิ่งกานต์
การงานอาชีพ

พัก 10 นาที

เวรประจาวัน

09.10-10.05

พักรับประทานอาหารเที่ยง

วัน

08.15-09.10

พัก 10 นาที

เวลา 07.10-07.50 07.50-08.15

ครูสภุ ารัตน์
จีน ฟัง-พูด

ครูสภุ ารัตน์

ZouPing

สังคมศึกษา

อังกฤษพื้นฐาน

จีน ฟัง-พูด

ครูสภุ ารัตน์

ครูภัทรนันท์

ZouPing

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ครูชะอ้อน คัดวงษ์ คณะซือซก

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

กิจกรรม

10.05-10.15

10.15-11.10

11.10-12.00

12.00-12.50

12.50-13.45

13.45-14.40

14.40-14.50

14.50-15.45

15.45-16.00

1

2

พัก 10 นาที

3

4

4

5

6

พัก 10 นาที

7

โฮมรูม

เสริมทักษะจีน

พลศึกษา

คณิตศาสตร์

อังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ดนตรี

DanDan

ครูสพุ ร

ครูกิ่งแก้ว

ครูกิ่งกานต์

ครูสภุ ารัตน์

ครูละอองทิพย์

ศิลปะ

ครูภัทรนันท์
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี

อังกฤษสนทนา

ครูกาญจนา

ครูกิ่งกานต์

ครูกิ่งแก้ว

ครูจติ รา

Niel

จีน อ่าน-เขียน

คณิตศาสตร์

หน้าที่พลเมือง

ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูปรียาภรณ์

ครูกิ่งแก้ว

ครูชะอ้อน

สุนทรียศาสตร์

ชุมนุม

อังกฤษพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์
ครูศศิ
ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษา

สังคมศึกษา

ครูสภุ ารัตน์

ครูสพุ ร

ครูสภุ ารัตน์

การงานอาชีพ

วิทยาศาสตร์

ครูชะอ้อน

ครูศศิ

ครูกิ่งแก้ว

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

อังกฤษพื้นฐาน

ครูกิ่งกานต์

ครูกิ่งแก้ว

ครูภัทรนันท์

คณิตศาสตร์

พัก 10 นาที

เวรประจาวัน

09.10-10.05

พักรับประทานอาหารเที่ยง

วัน

08.15-09.10

พัก 10 นาที

เวลา 07.10-07.50 07.50-08.15

ครูชะอ้อน
จีน อ่าน-เขียน

ครูปรียาภรณ์

ดาราศาสตร์เบื้องต้น

ครูภัทรนันท์
จีน ฟัง-พูด

ครูศศิ

ZouPing

ครูสภุ ารัตน์

สังคมศึกษา

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ครูศศิ มีเอียด คณะซือซก

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

กิจกรรม

10.05-10.15

10.15-11.10

11.10-12.00

12.00-12.50

12.50-13.45

13.45-14.40

14.40-14.50

14.50-15.45

15.45-16.00

1

2

พัก 10 นาที

3

4

4

5

6

พัก 10 นาที

7

โฮมรูม

คณิตศาสตร์

จีน อ่าน-เขียน

ประวัตศิ าสตร์

ภาษาไทย

ดนตรี

อังกฤษพื้นฐาน

สังคมศึกษา

ครูกิ่งแก้ว

ครูปรียาภรณ์

ครูสภุ ารัตน์

ครูละอองทิพย์

ครูภัทรนันท์

ครูสภุ ารัตน์

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

อังกฤษพื้นฐาน

ครูกิ่งกานต์
จีน อ่าน-เขียน

พลศึกษา

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

ครูกิ่งแก้ว

ครูกาญจนา

ครูภัทรนันท์

ครูปรียาภรณ์

ครูสพุ ร

ครูสภุ ารัตน์

ครูศศิ

เสริมทักษะจีน

คณิตศาสตร์

สุขศึกษา

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

ลูกเสือ/เนตรนารี

DanDan

ครูกิ่งแก้ว

ครูศศิ

ครูจติ รา

สังคมศึกษา

การงานอาชีพ

ครูสภุ ารัตน์

ครูชะอ้อน

ครูกิ่งกานต์

อังกฤษพื้นฐาน

ดาราศาสตร์เบื้องต้น

ดาราศาสตร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์

ครูภัทรนันท์

ครูศศิ

ครูศศิ

ครูกิ่งแก้ว

ครูสพุ ร
ภาษาไทย

สุนทรียศาสตร์

ชุมนุม

อังกฤษสนทนา

พัก 10 นาที

เวรประจาวัน

09.10-10.05

พักรับประทานอาหารเที่ยง

วัน

08.15-09.10

พัก 10 นาที

เวลา 07.10-07.50 07.50-08.15

ครูศศิ
คณิตศาสตร์

Niel

ครูกิ่งแก้ว

จีน ฟัง-พูด

หน้าที่พลเมือง

ภาษาไทย

ZouPing

ครูชะอ้อน

ครูกิ่งกานต์

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

