
ตารางเรียน ชั+น ม. 1/2 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 1/1 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

8
15.30-16.30

8
15.30-16.30

กจิกรรม พ21102ว20202ศ21101พักง20222ท21101

คุณลักษณะ หอกนัเกราคอม3217วันพอเพียง315
ครูเลิศจอมยุทครูนภาพรครูสาลินีกลางครูลัดดาวัลย์ครูชลิตาพัฒนา

ศ21102 อ21201ท21101อ21101พักค21101ค21101

ดนตรี3 327318332วันThinkingThinking
ครูสทุธดิาครูชลิตาครูนารีกลางครูเกดิศิริครูเกดิศิริครูณรงค์ฤทธิg

ค21101 พ21101ส21101ท21101พักว21101ว21101

Thinking 513212318วัน414414
ครูณชิากรครูปรียาภรณ์ครูชลิตากลางครูวนิดาครูวนิดาครูเกดิศิริ

แนะแนว ศึกษาส21102อ21101พักง20201ส21101

ม.1 อสิระ122332วันห้องสมุด1212
ค้นคว้าครูสกุญัญาครูนารีกลางครูลฎาภาครูปรียาภรณ์โฮมรูม

ส21101 ศึกษาว21102ว21101พักง21101ง20243

212 อสิระคอม1414วันคหกรรม1อุตฯ1
ค้นคว้าครูนวลจันทร์ครูวนิดากลางครูกรติกาครูอนุชาครูปรียาภรณ์

กจิกรรม ว21102ค21101พ21102พักว21101ว20202

คุณลักษณะ คอม1318หอกนัเกราวัน414คอม3
ครูนวลจันทร์ครูนงลักษณ์ครูเลิศจอมยุทกลางครูวนิดาครูนภาพรพัฒนา

ว21101 ง21101อ21201ท21101พักค21101ว21101

414 คหกรรม1327315วัน318414
ครูกรติกาครูสทุธดิาครูณฐันภากลางครูนงลักษณ์ครูวนิดาครูวนิดา

ท21101 อ21201อ21101ส21101พักศึกษาค21101

315 327326124วันอสิระ318
ครูสทุธดิาครูนารีครูอศัวินกลางค้นคว้าครูนงลักษณ์ครูณฐันภา

แนะแนว ศ21101พ21101ส21101พักศ21102ท21101

ม.1 217513124วันดนตรี3315
ครูสาลินีครูณชิากรครูอศัวินกลางครูณรงค์ฤทธิgครูณฐันภาโฮมรูม

ง20222 ศึกษาส21101ส21102พักอ21101ง20201

เกษตร1 อสิระ124122วัน332ห้องสมุด1
ค้นคว้าครูอศัวินครูสกุญัญากลางครูนารีครูลฎาภาครูธนิดา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

อ21201

327
ครูสทุธดิา

อ21101

332
ครูนารี

อ21101

331
ครูนารี

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

ง20243

อุตฯ2
ครูอนุชา
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ตารางเรียน ชั+น ม. 1/4 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 1/3 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

8
15.30-16.30

8
15.30-16.30

กจิกรรม ศึกษาส21101อ21101พักพ21102ง20243

คุณลักษณะ อสิระ212331วันหอกนัเกราอุตฯ1
ค้นคว้าครูปรียาภรณ์ครูนารีกลางครูเลิศจอมยุทครูอนุชาพัฒนา

ค21101 ว21101ว21102ว20202พักง20222อ21201

Thinking 414คอม1คอม3วันพอเพียง326
ครูอุสมุาครูนวลจันทร์ครูนภาพรกลางครูลัดดาวัลย์ครูภาวรินทร์ครูเกดิศิริ

ท21101 ศ21101ว21101ว21101พักค21101ค21101

318 217414414วันThinkingThinking
ครูสาลินีครูอุสมุาครูอุสมุากลางครูเกดิศิริครูเกดิศิริครูชลิตา

แนะแนว อ21201ส21101ศ21102พักอ21101ศึกษา

ม.1 326212ดนตรี3วัน331อสิระ
ครูภาวรินทร์ครูปรียาภรณ์ครูณรงค์ฤทธิgกลางครูนารีค้นคว้าโฮมรูม

ง20201 ท21101ส21101ง21101พักพ21101อ21101

ห้องสมุด1 318212คหกรรม1วัน513331
ครูชลิตาครูปรียาภรณ์ครูกรติกากลางครูณชิากรครูนารีครูลฎาภา

กจิกรรม อ21101ว21101ว21101พักท21101ค21101

คุณลักษณะ 332414414วัน315318
ครูนารีครูอุสมุาครูอุสมุากลางครูณฐันภาครูนงลักษณ์พัฒนา

อ21201 ว21102ว20202ส21101พักอ21101ง20201

326 คอม1คอม3124วัน332ห้องสมุด1
ครูนวลจันทร์ครูนภาพรครูอศัวินกลางครูนารีครูลฎาภาครูภาวรินทร์

ศ21101 ศ21102พ21101ท21101พักค21101อ21201

217 ดนตรี3513315วัน318326
ครูณรงค์ฤทธิgครูณชิากรครูณฐันภากลางครูนงลักษณ์ครูภาวรินทร์ครูสาลินี

แนะแนว ง21101อ21101ส21102พักศึกษาส21101

ม.1 คหกรรม1332122วันอสิระ124
ครูกรติกาครูนารีครูสกุญัญากลางค้นคว้าครูอศัวินโฮมรูม

ค21101 ศึกษาท21101ง20243พักส21101ง20222

318 อสิระ315อุตฯ1วัน124เกษตร1
ค้นคว้าครูณฐันภาครูอนุชากลางครูอศัวินครูธนิดาครูนงลักษณ์

ท21101

318
ครูชลิตา

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ส21102

122
ครูสกุญัญา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

พ21102

หอกนัเกรา
ครูเลิศจอมยุท

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ว21101

413
ครูอุสมุา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า
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ตารางเรียน ชั+น ม. 1/6 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 1/5 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

8
15.30-16.30

8
15.30-16.30

กจิกรรม ท21101ง20222ส21101พักค21101ค21101

คุณลักษณะ 318พอเพียง212วันThinkingThinking
ครูชลิตาครูลัดดาวัลย์ครูปรียาภรณ์กลางครูเกดิศิริครูเกดิศิริพัฒนา

อ21201 พ21101ส21101พ21102พักง20243ท21101

332 513212หอกนัเกราวันอุตฯ2315
ครูณชิากรครูปรียาภรณ์ครูเลิศจอมยุทกลางครูอนุชาครูชลิตาครูโชติกา

ง20201 ศึกษาว21102อ21101พักส21102ส21101

ห้องสมุด1 อสิระคอม1324วัน122212
ค้นคว้าครูนวลจันทร์ครูธนาพรกลางครูสกุญัญาครูปรียาภรณ์ครูลฎาภา

แนะแนว ศ21102ว21101ว21101พักอ21101ว20202

ม.1 221414414วัน324คอม3
ครูณรงค์ฤทธิgครูวนิดาครูวนิดากลางครูธนาพรครูนภาพรโฮมรูม

ท21101 ศึกษาศ21101อ21201พักว21101ค21101

315 อสิระ217338วัน414Thinking
ค้นคว้าครูสาลินีครูโชติกากลางครูวนิดาครูเกดิศิริครูชลิตา

กจิกรรม ว21101อ21101ว20202พักค21101ง21101

คุณลักษณะ 414332คอม3วัน318คหกรรม1
ครูอุสมุาครูนารีครูนภาพรกลางครูนงลักษณ์ครูกรติกาพัฒนา

ส21101 ท21101พ21102ว21102พักส21102ค21101

124 318หอกนัเกราคอม1วัน122318
ครูชลิตาครูเลิศจอมยุทครูนวลจันทร์กลางครูสกุญัญาครูนงลักษณ์ครูอศัวิน

ว21101 ท21101ส21101พ21101พักศ21102อ21101

414 318124513วันดนตรี3332
ครูชลิตาครูอศัวินครูณชิากรกลางครูณรงค์ฤทธิgครูนารีครูอุสมุา

แนะแนว ท21101ศึกษาอ21201พักส21101ศึกษา

ม.1 318อสิระ325วัน124อสิระ
ครูชลิตาค้นคว้าครูภาวรินทร์กลางครูอศัวินค้นคว้าโฮมรูม

ศ21101 ว21201ว21201อ21101พักอ21201ค21101

217 405405332วัน325318
ครูไสวครูไสวครูนารีกลางครูภาวรินทร์ครูนงลักษณ์ครูสาลินี

ง21101

คหกรรม1
ครูกรติกา

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

อ21101

324
ครูธนาพร

ว21101

414
ครูอุสมุา

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

ว21201

405
ครูไสว
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ตารางเรียน ชั+น ม. 1/8 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 1/7 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

8
15.30-16.30

8
15.30-16.30

กจิกรรม ง21101ว21101ว21101พักอ21101อ21201

คุณลักษณะ คหกรรม1diamond1diamond1วันdiamond1diamond1
ครูกรติกาครูคงศักดิgครูคงศักดิgกลางครูธนาพรครูบัวตูมพัฒนา

ว21101 ส21101ส21102ท21101พักว20202ศ21101

diamond1 diamond1diamond1diamond1วันคอม3diamond1
ครูปรียาภรณ์ครูสกุญัญาครูกาญกนัตากลางครูนภาพรครูสาลินีครูคงศักดิg

ศ21102 อ21101ท21101ค21101พักส21101ศึกษา

221 diamond1diamond1diamond1วันdiamond1อสิระ
ครูธนาพรครูกาญกนัตาครูนงลักษณ์กลางครูปรียาภรณ์ค้นคว้าครูวิชญะวราก

แนะแนว ส21101พ21102ค21101พักค20201ว21102

ม.1 diamond1หอกนัเกราdiamond1วันdiamond1คอม1
ครูปรียาภรณ์ครูเลิศจอมยุทครูนงลักษณ์กลางครูอนิทริาครูนวลจันทร์โฮมรูม

พ21101 อ21101ค20201ค21101พักท21101อ21201

diamond1 diamond1diamond1diamond1วันdiamond1diamond1
ครูธนาพรครูอนิทริาครูนงลักษณ์กลางครูกาญกนัตาครูบัวตูมครูณชิากร

กจิกรรม อ20207ส21101ท21101พักค21101ว21101

คุณลักษณะ เพชรภาษา1เพชรภาษา1เพชรภาษา1วันเพชรภาษา1เพชรภาษา1
ครูอารีครูอศัวินครูกาญกนัตากลางครูภริูทตัครูวนิดาพัฒนา

ศ21101 พ21102ส21101อ21201พักค21101อ20207

เพชรภาษา1 หอกนัเกราเพชรภาษา1เพชรภาษา1วันเพชรภาษา1เพชรภาษา1
ครูเลิศจอมยุทครูอศัวินครูบัวตูมกลางครูภริูทตัครูอารีครูสาลินี

อ21101 ส21101ว20202ค21101พักท21101ศ21102

เพชรภาษา1 เพชรภาษา1คอม3เพชรภาษา1วันเพชรภาษา1221
ครูอศัวินครูนภาพรครูภริูทตักลางครูกาญกนัตาครูวิชญะวรากครูธนาพร

แนะแนว อ21201ท21101อ21101พักว21102พ21101

ม.1 เพชรภาษา1เพชรภาษา1เพชรภาษา1วันคอม1เพชรภาษา1
ครูบัวตูมครูกาญกนัตาครูธนาพรกลางครูนวลจันทร์ครูณชิากรโฮมรูม

ว21101 ศึกษาอ20215อ21101พักส21101ว21101

เพชรภาษา1 อสิระเพชรภาษา1เพชรภาษา1วันเพชรภาษา1เพชรภาษา1
ค้นคว้าครูอารีครูธนาพรกลางครูสกุญัญาครูวนิดาครูวนิดา

ง20243

อุตฯ2
ครูอนุชา

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ง21101

คหกรรม1
ครูกรติกา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า
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ตารางเรียน ชั+น ม. 1/10 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 1/9 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ............................ผู้อาํนวยการโรงเรียน

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

8
15.30-16.30

8
15.30-16.30

กจิกรรม ส21101ง21101อ21201พักท21101ง20201

คุณลักษณะ 212คหกรรม1322วัน512ห้องสมุด1
ครูปรียาภรณ์ครูกรติกาครูโชติกากลางครูกาญกนัตาครูลฎาภาพัฒนา

ว20202 ศ21102ศึกษาอ21101พักอ21201ท21101

คอม3 221อสิระ324วัน322512
ครูวิชญะวรากค้นคว้าครูธนาพรกลางครูโชติกาครูกาญกนัตาครูนภาพร

ง20222 ส21101อ21101ส21102พักศึกษาง20243

พอเพียง 212324122วันอสิระอุตฯ1
ครูปรียาภรณ์ครูธนาพรครูสกุญัญากลางค้นคว้าครูอนุชาครูลัดดาวัลย์

แนะแนว พ21101ว21101ว21101พักค21101ค21101

ม.1 513424424วันThinkingThinking
ครูณชิากรครูคงศักดิgครูคงศักดิgกลางครูเกดิศิริครูเกดิศิริโฮมรูม

ค21101 ศึกษาว21101ท21101พักส21101อ21101

Thinking อสิระ424512วัน212324
ค้นคว้าครูคงศักดิgครูกาญกนัตากลางครูปรียาภรณ์ครูธนาพรครูเกดิศิริ

กจิกรรม ศึกษาอ21201ท21101พักพ21101อ21101

คุณลักษณะ อสิระ322318วัน513324
ค้นคว้าครูโชติกาครูชลิตากลางครูณชิากรครูธนาพรพัฒนา

ศ21102 อ21101ง20201ค21101พักว21101ง20222

221 324ห้องสมุด1318วัน424เกษตร1
ครูธนาพรครูลฎาภาครูนงลักษณ์กลางครูคงศักดิgครูธนิดาครูวิชญะวราก

ว20202 ศึกษาง21101อ21201พักว21101ว21101

คอม3 อสิระคหกรรม1322วัน424424
ค้นคว้าครูกรติกาครูโชติกากลางครูคงศักดิgครูคงศักดิgครูนภาพร

แนะแนว ส21101ศ21101พ21102พักค21101ง20243

ม.1 124217หอกนัเกราวัน318อุตฯ1
ครูอศัวินครูสาลินีครูเลิศจอมยุทกลางครูนงลักษณ์ครูอนุชาโฮมรูม

อ21101 ส21101ศึกษาว21102พักค21101ส21102

324 124อสิระคอม1วัน318122
ครูอศัวินค้นคว้าครูนวลจันทร์กลางครูนงลักษณ์ครูสกุญัญาครูธนาพร

ศ21101

217
ครูสาลินี

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

พ21102

หอกนัเกรา
ครูเลิศจอมยุท

ว21102

คอม1
ครูนวลจันทร์

ส21101

124
ครูอศัวิน

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ท21101

318
ครูชลิตา

ท21101

318
ครูชลิตา
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ตารางเรียน ชั+น ม. 1/11 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.30
คาบที8 1 2 3 4 5 6 7

09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

ลงชื4อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื4อ..................................ผู้อาํนวยการ

8
15.30-16.30

กจิกรรม อ21101ส21101ค21101พักง20243พ21101

คุณลักษณะ 322126Thinkingวันอุตฯ1513
ครูธนาพรครูนวพาครูภริูทตักลางครูอนุชาครูณชิากรพัฒนา

ส21101 ศ21101ท21101ค21101พักง21101อ21101

126 217315Thinkingวันคหกรรม1324
ครูสาลินีครูณฐันภาครูภริูทตักลางครูกรติกาครูธนาพรครูนวพา

ส21102 ว20202ศ21102ศึกษาพักง20222อ21201

122 คอม3221อสิระวันเกษตร1322
ครูนภาพรครูวิชญะวรากค้นคว้ากลางครูธนิดาครูโชติกาครูสกุญัญา

แนะแนว พ21102ท21101ค21101พักว21101อ21201

ม.1 หอกนัเกรา315Thinkingวัน424322
ครูเลิศจอมยุทครูณฐันภาครูภริูทตักลางครูคงศักดิgครูโชติกาโฮมรูม

ว21101 ส21101ศึกษาท21101พักว21102ว21101

424 126อสิระ315วันคอม1424
ครูนวพาค้นคว้าครูณฐันภากลางครูนวลจันทร์ครูคงศักดิgครูคงศักดิg

ง20201

ห้องสมุด1
ครูลฎาภา

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

อ21101

322
ครูธนาพร

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า
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