Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 4/1 : ตำรำงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 (MICP)
Semester 2 Education year 2022 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565
Conselor teacher name : นำงสำวฐิตินำถ จีนกิ๊ด

กิจกรรม

Mon

Wed

Thur

Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue

12.35-13.25
5

13.25-14.15
6

ภำษำไทย

ภำษำจีนเพิม่ เติม

คอมพิวเตอร์จีน

เสริมทักษะภำษำจีน

ภำษำอังกฤษกำรเขียน

ครูวรรณนิสา

T.SULMEI

T.MELCH

ครูวรพรรณ
ครูศรีสะอาด

ครูจิตกิตติ์

ครูศุรญ
ั ญา

ครูชนิกาย

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

หน้ำทีพ่ ลเมือง

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร

คณิตศำสตร์

สังคมศึกษำ

ประวัติศำสตร์จีน

นำฏศิลป์

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูอภิรดี

T.MELCH

ครูกงิ่ แก้ว

ครูอภิรดี

ครูวรพรรณ

ครูสุพิศ

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

ภำษำไทย

เทคโนโลยี MICP

ประวัติศำสตร์จีน

ครูวรากร

ครูวรรณนิสา

ครูจิตรา+ครูปรียาภรณ์

ครูวรพรรณ

วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี)

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

ประวัติศำสตร์

ภำษำอังกฤษกำรเขียน

ประวัติศำสตร์จีน

แนะแนว

ครูสุธมิ า

ครูวรากร

ครูอภิรดี

ครูชนิกาย

ครูวรพรรณ

ครูฐิตินาถ

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน ภำษำอังกฤษสือ่ สำร

ครูเสฏฐวุฒิ

T.MELCH

09.55-10.05

10.05-10.55
3

10.55-11.45

11.45-12.35

4

(พักปลำย)

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร สุขศึกษำและพลศึกษำ

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

ชมรม

ภำษำจีนเพิม่ เติม

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

คณิตศำสตร์ MICP

ภำษำอังกฤษกำรเขียน

ภูมิศำสตร์

แนะแนว

T.SULMEI

T.MELCH

ครูวรากร

T.AIGUL

ครูชนิกาย

ครูวราพรรณ์

ครูลัดดาวัล

15.15-16.15
8

สุนทรียศำสตร์

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 4/2 : ตำรำงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 (ศิลป์-คำนวณ)
Semester 2 Education year 2022 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565
Conselor teacher name : นำงสำววรำพรรณ์ สรรเพ็ชร

กิจกรรม

Mon

Wed

Thur

Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue

10.05-10.55
3

10.55-11.45

11.45-12.35

4

(พักปลำย)

คณิตศำสตร์เพิม่ เติม

ภำษำจีนเพิม่ เติม

ครูกงิ่ แก้ว

09.55-10.05

12.35-13.25
5

13.25-14.15
6

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

ภำษำไทย

คอมพิวเตอร์จีน

T.SULMEI

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูวรรณนิสา

ครูจิตกิตติ์

14.15-14.25

7

15.15-16.15
8

ชมรม

สุนทรียศำสตร์

14.25-15.15

หน้ำทีพ่ ลเมือง

คณิตศำสตร์พนื้ ฐำน

ภำษำจีนเพิม่ เติม

ภำษำอังกฤษกำรเขียน

นำฏศิลป์

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร

แนะแนว

ครูอภิรดี

ครูกงิ่ แก้ว

T.SULMEI

ครูธนากร

ครูสุพิศ

T.MELCH

ครูวราพรรณ์

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

คณิตศำสตร์พนื้ ฐำน

ประวัติศำสตร์

เทคโนโลยี

ภำษำอังกฤษกำรเขียน

ครูวรากร

ครูกงิ่ แก้ว

ครูอภิรดี

ครูจิตรา

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

วิทยำศำสตร์กำยภำพ(เคมี)

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

แนะแนว

สังคมศึกษำ

T.MELCH

ครูวรากร

ครูสุธมิ า

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูลัดดาวัล

ครูอภิรดี

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร สุขศึกษำและพลศึกษำ
T.MELCH

ครูศรีสะอาด

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

ครูธนากร

คณิตศำสตร์เพิม่ เติม

ภำษำอังกฤษกำรเขียน

ภำษำไทย

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร

ภูมิศำสตร์

ครูกงิ่ แก้ว

ครูธนากร

ครูวรรณนิสา

ครูวรากร

T.MELCH

ครูวราพรรณ์

Phuketthaihua Asean Wittaya School
Timetable Secondary 4/3 : ตำรำงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3 (วิทย์-คณิต)
Semester 2 Education year 2022 : ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565
Conselor teacher name : นำงสำวอภิรดี เกื้อบุญแก้ว

กิจกรรม

10.05-10.55
3

10.55-11.45

11.45-12.35

4

(พักปลำย)

ฟิสิกส์

ประวัติศำสตร์

คณิตศำสตร์

ชีววิทยำ

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร

ครูฟารีดา

ครูอภิรดี

ครูกงิ่ แก้ว

ครูสุชาฎา

T.CRISTY

เคมี

ภำษำไทย

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

คณิตศำสตร์เพิม่ เติม

ครูสุธมิ า

ครูวรรณนิสา

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูกงิ่ แก้ว

ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน

เทคโนโลยี

ครูเสฏฐวุฒิ

ครูจิตรา

คณิตศำตร์เพิม่ เติม

ภำษำไทย

สุขศึกษำและพลศึกษำ

ครูกงิ่ ก้ว

ครูวรรณนิสา

ครูศรีสะอาด

Mon

Wed

Thur

Fri

กิจกรรมหน้าเสาธง

Tue
นำฏศิลป์

สังคมศึกษำ

ครูสุพิศ

ครูอภิรดี

09.55-10.05

12.35-13.25
5

13.25-14.15
6

14.15-14.25

14.25-15.15
7

ชมรม

เคมี

คณิตศำตร์พนื้ ฐำน

ครูสุธมิ า

ครูกงิ่ แก้ว

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร

ชีววิทยำ

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

T.CRISTY

ครูสุชาฎา

ครูวรากร

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

แนะแนว
ครูอภิรดี

ฟิสิกส์

โลกดำรำศำสตร์และอวกำศ

ภูมิศำสตร์

ภำษำจีนพืน้ ฐำน

ภำษำอังกฤษสือ่ สำร

ครูฟารีดา

ครูสุธมิ า

ครูวราพรรณ์

ครูวรากร

T.CRISTY

15.15-16.15
8

สุนทรียศำสตร์

