ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ครูนิชธาวัลย์ อดิศัยรัตนกุล 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

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

แนะแนว

ประวัติศาสตร์

ครูอภิวฒ
ั น์

ครูสริ ิกญ
ั ญา

ครูลดั ดาวัลย์
จีน ฟัง-พูด

ครูสุทธิดา

ครูนิชธาวลัย์

Dickson

DanDan

คณิต (MICP)

ภาษาไทย

อังกฤษการเขียน

ประวัติศาสตร์จีน

ครูวนั วิสา

Diana

DanDan

อังกฤษพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง
ครูยทุ ธวัช

ครูญาณเสษฐ์

Huang Yu Ting

Shyne

จีน อ่าน-เขียน

นาฏศิลป์

อังกฤษพื้นฐาน

ประวัติศาสตร์จีน

ครูนิชธาวลัย์

ครูสพุ ิศ

ครูยทุ ธวัช

DanDan

อังกฤษสื่อสาร

จีน ฟัง-พูด

ครูทิพยา

Dickson

Huang Yu Ting

คอมพิวเตอร์(จีน)

ภาษาไทย

ZhangSen

ครูวนั วิสา

เคมีพื้นฐาน

จีน อ่าน-เขียน อังกฤษสื่อสาร

อังกฤษสื่อสาร สุนทรียศาสตร์
Dickson

ประวัติศาสตร์จีน

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

ชมรม

เทคโนโลยี (MICP)

อังกฤษการเขียน

ครูนภาพร

Diana

ครูนภาพร/ครูสิริกลุ

อังกฤษการเขียน

ประวัติศาสตร์จีน

สังคมศึกษา

จีน อ่าน-เขียน

Diana

DanDan

ครูอภิวฒ
ั น์

ครูนิชธาวลัย์

สุขศึกษาและพลศึกษา

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ครูอภิวัฒน์ รังสิตสวัสดิ์ 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

คณิตศาสตร์

อังกฤษการเขียน

สุขศึกษาและพลศึกษา

อังกฤษพื้นฐาน

ครูสริ ิกญ
ั ญา

Diana

ครูสริ ิกลุ

ครูยทุ ธวัช

จีน ฟัง-พูด

แนะแนว

จีน อ่าน-เขียน

ประวัติศาสตร์จีน

Huang Yu Ting

ครูลดั ดาวัลย์

ครูนิชธาวลัย์

จีน ฟัง-พูด

ประวัติศาสตร์จีน

อังกฤษสื่อสาร

TanSahi
สังคมศึกษา

Huang Yu Ting

Dickson

ครูอภิวฒ
ั น์

จีน อ่าน-เขียน

TanSahi
ภาษาไทย

เทคโนโลยี

อังกฤษสื่อสาร

ครูนิชธาวลัย์

ครูมซั ลิน

ครูยตุ พิ งษ์

Dickson

สังคมศึกษา

อังกฤษการเขียน

หน้าที่พลเมือง

จีน อ่าน-เขียน

ครูอภิวฒ
ั น์

Diana

ครูญาณเสษฐ์

ครูนิชธาวลัย์

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์จนี

ครูสทุ ธิดา

TanSahi
นาฏศิลป์
อังกฤษสื่อสาร

คณิตศาสตร์

ครูสพุ ิศ

Dickson

ครูสริ ิกญ
ั ญา

ภาษาไทย

สุนทรียศาสตร์

ชมรม

ครูมซั ลิน
เคมีพื้นฐาน

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

อังกฤษการเขียน

ครูทิพยา

Diana

อังกฤษพื้นฐาน คอมพิวเตอร์(จีน)
ZhangSen
ครูยทุ ธวัช

คอมพิวเตอร์(จีน)

ZhangSen

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ครูสุพิศ สักจันทร์ คณะจุงหัว

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

กิจกรรม

10.05-10.15

1

2

พัก 10 นาที

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

4

5

6

พัก 10 นาที

7

โฮมรูม

3

4

คอมพิวเตอร์(จีน)

อังกฤษการเขียน

ประวัติศาสตร์จีน

ZhangSen
คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

Lzza
อังกฤษการเขียน

TanSahi
สังคมศึกษา

ครูสริ ิกญ
ั ญา

ครูสริ ิกลุ

Lzza

ครูอภิวฒ
ั น์

นาฏศิลป์

อังกฤษพื้นฐาน

จีน อ่าน-เขียน

ภาษาไทย

ครูนิชธาวลัย์

ครูมซั ลิน

หน้าที่พลเมือง

เทคโนโลยี

ครูสพุ ิศ
อังกฤษสื่อสาร

ครูยทุ ธวัช
สังคมศึกษา

Dickson

ครูอภิวฒ
ั น์

ประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์

TanSahi

ครูสทุ ธิดา

ครูญาณเสษฐ์

ครูยตุ พิ งษ์
เคมีพื้นฐาน
ครูทิพยา

อังกฤษสื่อสาร จีน อ่าน-เขียน
Dickson

คณิตศาสตร์

ครูนิชธาวลัย์

ประวัตศิ าสตร์จนี
TanSahi
จีน ฟัง-พูด สุนทรียศาสตร์
Huang Yu Ting

ครูสริ ิกญ
ั ญา
อังกฤษพื้นฐาน
ครูยทุ ธวัช
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

ชมรม

จีน ฟัง-พูด

แนะแนว

ภาษาไทย

Huang Yu Ting

ครูลดั ดาวัลย์

ครูมซั ลิน

อังกฤษการเขียน

จีน อ่าน-เขียน

อังกฤษสื่อสาร

Lzza

ครูนิชธาวลัย์

Dickson

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ครูมซั ลิน บูสู 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

แนะแนว

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

จีน อ่าน-เขียน

คณิตศาสตร์

อังกฤษสื่อสาร

ครูลดั ดาวัลย์

ครูอภิวฒ
ั น์

ครูมซั ลิน

ครูนิชธาวัลย์

ครูธนศักดิ์

Dickson

สังคมศึกษา

อังกฤษพื้นฐาน

สุขศึกษาและพลศึกษา

อังกฤษการเขียน

เคมีพื้นฐาน

จีน ฟัง-พูด

ครูอภิวฒ
ั น์

ครูยทุ ธวัช

ครูสริ ิกลุ

Lzza

จีน ฟัง-พูด

อังกฤษสื่อสาร

Huang Yu Ting

Dickson

คณิตศาสตร์
ครูธนศักดิ์
คอมพิวเตอร์(จีน)
MinXiao
เทคโนโลยี
จีน อ่าน-เขียน
ครูนิชธาวัลย์

ครูยตุ พิ งษ์

ประวัตศิ าสตร์ หน้าที่พลเมือง
ครูสทุ ธิดา
ครูญาณเสษฐ์

ครูทิพยา
สุนทรียศาสตร์
นาฏศิลป์
ครูสพิศ

Huang Yu Ting

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

ชมรม

จีน อ่าน-เขียน

อังกฤษพื้นฐาน

ครูยทุ ธวัช

Lzza

คณิตศาสตร์

ครูนิชธาวัลย์
ภาษาไทย

อังกฤษสื่อสาร

อังกฤษการเขียน

ครูธนศักดิ์

ครูมซั ลิน

Dickson

Lzza

อังกฤษการเขียน

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ครูเกื้อกูล กองแก้ว คณะฮัวบุน๋

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

ชีววิทยา

เคมี

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

อังกฤษพื้นฐาน

ครูสชุ าฎา
อังกฤษสื่อสาร
ภาษาไทย

ครูทิพยา

ครูฟาริดา

ครูยทุ ธวัช

คณิตศาสตร์

อังกฤษสื่อสาร

ครูธนศักดิ์
จีน อ่าน-เขียน สุนทรียศาสตร์

Dickson

Dickson

ครูมซั ลิน
อังกฤษพื้นฐาน

สังคมศึกษา

ครูยทุ ธวัช

ครูอภิวฒ
ั น์
ฟิสกิ ส์

ครูฟาริดา
เทคโนโลยี
นาฏศิลป์
ครูยตุ พิ งษ์

ครูสพุ ิศ

ชีววิทยา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสชุ าฎา

ครูสริ ิกลุ

คณิตศาสตร์
ครูธนศักดิ์
เคมี

ประวัติศาสตร์

ครูทิพยา

ครูสทุ ธิดา

ครูนิชธาวลัย์
สังคมศึกษา

จีน อ่าน-เขียน

ครูอภิวฒ
ั น์

ครูนิชธาวลัย์

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

ชมรม
อังกฤษสื่อสาร
Dickson

ฟิสกิ ส์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ครูฟาริดา

ครูธนศักดิ์

ครูมซั ลิน

16.00-17.00 17.00-18.00

18.00-19.00

