Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 3/1 : ตำรำงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 (MICP)
Semester 2 Education year 2022 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565
Conselor teacher name : นำงสำวเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์

กิจกรรม

Mon

วิทยำศำสตร์

ว่ำยน้ำ

สุขศึกษำ

ครูกุศล

ครูเกือ้ กูล+ครูสิรกิ ุล

ครูปรียาภรณ์

T. SULIMEI

วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์ MICP

ครูกุศล

NEW TEACHER

Wed

Thur

Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue

คณิตศำสตร์

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

ครูคฑาวุธ

นายเสฏฐวุฒิ

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน คณิตศำสตร์ MICP

09.55-10.05

10.05-10.55
3

กำรงำนอำชีพ MICP
ครูชะอ้อน+ครูวราพรรณ

ประวัติศำสตร์

10.55-11.45

11.45-12.35
4

12.35-13.25
5

13.25-14.15
6

14.15-14.25

14.25-15.15
7

ภำษำไทย

แนะแนว

นายเสฏฐวุฒิ

ครูวรรณนิสา

ครูเบญจรัตน์

ภำษำจีนเพิม่ เติม

เทคโนโลยี MICP

สังคมศึกษำ

ศิลปะ

T. SULIMEI

ครูจิตรา+ครูปรียาภรณ์

ครูอภิรดี

ครูฐิตินาถ

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

ดนตรี

สังคมศึกษำ

ภำษำอังกฤษสนทนำ

ครูศุรญ
ั ญา

ครูศุภมิตร

ครูอภิรดี

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

ภำษำอังกฤษสนทนำ

ภำษำไทย

ภำษำจีนเพิม่ เติม ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

พัก 10 นาที

เวรประจำวัน

09.05-09.55
2

พักทานอาหารเที่ยง 50 นาที

Date

08.15-09.05
1

พัก 10 นาที

Time 07.10-07.50 07.50-08.15

15.15-16.15
8

T. MELCH
ชุมนุม

นายเสฏฐวุฒิ

NEW TEACHER

ครูอภิรดี

ครูศุรญ
ั ญา

MELCH

ครูวรรณนิสา

คณิตศำสตร์

คอมพิวเตอร์จีน

หน้ำทีพ่ ลเมือง

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

ภำษำไทย

สังคมศึกษำ

ลูกเสือ/เนตรนำรี

ครูคฑาวุธ

ครูจิตกิตติ์

ครูอภิรดี

ครูศุรญ
ั ญา

ครูวรรณนิสา

ครูอภิรดี

ครูเบญจรัตน์

สุนทรียศำสตร์

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 3/2 : ตำรำงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2
Semester 2 Education year 2022 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565
Conselor teacher name : นำงสำววรรณนิสำ บุญช้ำง

กิจกรรม

Mon

Wed

Thur

Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue

4

12.35-13.25
5

13.25-14.15
6

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ประวัติศำสตร์

ภำษำจีนเพิม่ เติม

สังคมศึกษำ

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูกุศล

ครูกุศล

ครูอภิรดี

T. SULIMEI

ครูอภิรดี

คณิตศำสตร์

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

สังคมศึกษำ

ภำษำไทย

ภำษำจีนเพิม่ เติม

เทคโนโลยี

แนะแนว

ครูคฑาวุทธ

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูอภิรดี

ครูวรรณนิสา

T. SULIMEI

ครูจิตรา

ครูวรรณนิสา

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

คณิตศำสตร์

สุขศึกษำ

กำรงำนอำชีพ

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษสนทนำ

ศิลปะ

ครูศุรญ
ั ญา

ครูคฑาวุทธ

ครูชะอ้อน

ครูกุศล

T. MELCH

ดนตรี

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

ว่ำยน้ำ

ภำษำไทย

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

ภำษำอังกฤษสนทนำ

คณิตศำสตร์

ครูศุภมิตร

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูเกือ้ กูล+ครูสิรกิ ุล

ครูวรรณนิสา

ครูศุรญ
ั ญา

T. MELCH

ครูคฑาวุทธ

หน้ำทีพ่ ลเมือง

คณิตศำสตร์

คอมพิวเตอร์จีน

สังคมศึกษำ

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

ภำษำไทย

ลูกเสือ/เนตรนำรี

ครูอภิรดี

ครูคฑาวุทธ

ครูจิรตกิตติ์

ครูอภิรดี

ครูศุรญ
ั ญา

ครูวรรณนิสา

ครูวรรณนิสา

09.55-10.05

10.05-10.55
3

ครูสิรกิ ุล

10.55-11.45

11.45-12.35

14.15-14.25

พัก 10 นาที

เวรประจำวัน

09.05-09.55
2

พักทานอาหารเที่ยง 50 นาที

Date

08.15-09.05
1

พัก 10 นาที

Time 07.10-07.50 07.50-08.15

14.25-15.15
7

15.15-16.15
8

ชุมนุม

สุนทรียศำสตร์

ครูฐิตินาถ

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 3/3 : ตำรำงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3
Semester 2 Education year 2022 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565
Conselor teacher name : นำงกุศล คำแก้ว

กิจกรรม

Mon

Wed

Thur

Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue

4

12.35-13.25
5

13.25-14.15
6

ดนตรี

คณิตศำสตร์พนื้ ฐำน

ภำษจีนพืน้ ฐำน

ภำษำไทย

สังคมศึกษำ

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

หน้ำทีพ่ ลเมือง

ครูศุภมิตร

ครูคฑาวุทธ

ครูสุรญ
ั ญา

ครูวรรณนิสา

ครูอภิรดี

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูอภิรดี

วิทยำศำสตร์เพือ่ สุขภำพ

คณิตศำสตร์พนื้ ฐำน

เทคโนโลยี

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

ภำษำไทย

สังคมศึกษำ

ครูศศิ

ครูคฑาวุทธ

ครูจิตรา

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูวรรณนิสา

ครูอภิรดี

วิทยำศำสตร์

สุขศึกษำ

คณิตศำสตร์พนื้ ฐำน

กำรงำนอำชีพ

ภำษจีนพืน้ ฐำน

ครูคฑาวุทธ

ครูชะอ้อน

ครูสุรญ
ั ญา

วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์เพิม่ เติม

ภำษำจีนเพิม่ เติม

แนะแนว

09.55-10.05

ครูกุศล

10.05-10.55
3

ครูสิรกิ ุล

10.55-11.45

11.45-12.35

14.15-14.25

พัก 10 นาที

เวรประจำวัน

09.05-09.55
2

พักทานอาหารเที่ยง 50 นาที

Date

08.15-09.05
1

พัก 10 นาที

Time 07.10-07.50 07.50-08.15

14.25-15.15
7

ชุมนุม

ภำษำไทย

ประวัติศำสตร์

ว่ำยน้ำ

ครูวรรณนิสา

ครูอภิรดี

ครูเกือ้ กูล+ครูสิรกิ ุล

ครูกุศล

ครูคฑาวุทธ

T. SULIMEI

ครูกุศล

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

ศิลปะ

คณิตศำสตร์พนื้ ฐำน

ภำษำอังกฤษสนทนำ

สังคมศึกษำ

ภำษำจีนเพิม่ เติม

ลูกเสือ/เนตรนำรี

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูฐิตินาถ

ครูคฑาวุทธ

T. MELCH

ครูอภิรดี

T. SULIMEI

ครูกุศล

15.15-16.15
8

สุนทรียศำสตร์

