
ตารางเรียน ชั+น ม. 6/2 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

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

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

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.....................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ   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 อ33101ค33101พักศ33101ว33101ว33101

คุณลักษณะ 337222วัน218415415
ครูนฤนาถครูไสวกลางครูวิไลรัตน์ครูสทิธศิักดิcครูสทิธศิักดิcพัฒนา

อ33101 อ30205ท33101พักค33101ว30245ส33101

337 337524วัน222421ห้องโสตฯ
ครูบุญกองครูประดับกลางครูไสวครูนิดาพรครูเดชฤทธิcครูนฤนาถ

ว30205 ว30225ท33101พักค33201ว33102ว30205

418 428524วัน222คอม2418
ครูบัณฑติาครูประดับกลางครูไสวครูพิจิตราครูสญัติcญาครูสญัติcญา

ค33201 ง30224อ30205พักว30245ว30245สอนเสริม

222 พอเพียง338วัน421421ม.6
ครูลัดดาวัลย์ครูบุญกองกลางครูนิดาพรครูนิดาพรความรู้ครูไสว

ส33101 ง30224ค33201พักญ30203ว30225ว30225

ห้องโสตฯ พอเพียง222วัน337428428
ครูลัดดาวัลย์ครูไสวกลางครูสทุธดิาครูบัณฑติาครูบัณฑติาครูเดชฤทธิc

กจิกรรม ว33102อ30205พักค33101ว33101ว33101

คุณลักษณะ คอม2337วัน226418418
ครูพิจิตราครูบุญกองกลางครูจันทร์สมุาลีครูสญัติcญาครูสญัติcญาพัฒนา

ว30245 ท33101ค33101พักว30225ว30225ว30245

421 524226วัน428428421
ครูประดับครูจันทร์สมุาลีกลางครูบัณฑติาครูบัณฑติาครูนิดาพรครูนิดาพร

อ33101 ง30224ว30225พักท33101ส33101ค33201

337 พอเพียง428วัน524ห้องโสตฯ226
ครูลัดดาวัลย์ครูบัณฑติากลางครูประดับครูเดชฤทธิcครูจันทร์สมุาลีครูนฤนาถ

ว30245 ว30205ง30224พักญ30203ค33201สอนเสริม

421 415พอเพียงวัน337226ม.6
ครูสทิธศิักดิcครูลัดดาวัลย์กลางครูสทุธดิาครูจันทร์สมุาลีความรู้ครูนิดาพร

ก33901 ส33101อ33101พักว30205ว30205ค33201

531 ห้องโสตฯ337วัน415415226
ครูเดชฤทธิcครูนฤนาถกลางครูสทิธศิักดิcครูสทิธศิักดิcครูจันทร์สมุาลีครูสริิพร

ว30205

418
ครูสญัติcญา

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ก33901

421
ครูนิดาพร

พ33101

513
ครูณชิากร

พ33101

513
ครูณชิากร

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ศ33101

218
ครูวิไลรัตน์

อ30205

337
ครูบุญกอง
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ตารางเรียน ชั+น ม. 6/4 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 6/3 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ   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.....................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ   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 อ30223อ30209พักท33101ศ33101ค33101

คุณลักษณะ 326323วัน524218222
ครูภาวรินทร์ครูญาณีกลางครูประดับครูวิไลรัตน์ครูไสวพัฒนา

ค33101 ง30224ง30224พักท33101ว33101ว33101

222 เกษตร1เกษตร1วัน524415415
ครูธนิดาครูธนิดากลางครูประดับครูสทิธศิักดิcครูสทิธศิักดิcครูไสว

ท30205 อ30223อ33101พักอ30205พ33101ส33101

532 326337วัน338513ห้องโสตฯ
ครูภาวรินทร์ครูนฤนาถกลางครูบุญกองครูณชิากรครูเดชฤทธิcครูปัญญ์ญาภา

ส33101 ศึกษาอ30209พักศึกษาอ33101สอนเสริม

ห้องโสตฯ อสิระ323วันอสิระ337ม.6
ค้นคว้าครูญาณีกลางค้นคว้าครูนฤนาถความรู้ครูเดชฤทธิc

ว33102 อ30223จ30203พักท30205อ30205ศึกษา

คอม2 326322วัน532337อสิระ
ครูภาวรินทร์ครูกาญจนากลางครูปัญญ์ญาภาครูบุญกองค้นคว้าครูพิจิตรา

กจิกรรม ง30224ส33101พักค33101ว30245ว30245

คุณลักษณะ พอเพียงห้องโสตฯวัน113421421
ครูลัดดาวัลย์ครูเดชฤทธิcกลางครูวิเศษครูนิดาพรครูนิดาพรพัฒนา

ว33102 ศ33101อ33101พักง30224อ30205ค33101

คอม2 218337วันพอเพียง337113
ครูวิไลรัตน์ครูนฤนาถกลางครูลัดดาวัลย์ครูบุญกองครูวิเศษครูพิจิตรา

ค33201 ว30205ว30245พักว33101ว33101ท33101

113 418421วัน415415524
ครูสญัติcญาครูนิดาพรกลางครูสทิธศิักดิcครูสทิธศิักดิcครูประดับครูวิเศษ

ค33201 ก33901ท33101พักว30225ว30225สอนเสริม

113 531524วัน428428ม.6
ครูสริิพรครูประดับกลางครูบัณฑติาครูบัณฑติาความรู้ครูวิเศษ

ญ30203 พ33101ว30225พักว30205ว30205ค33201

337 513428วัน418418115
ครูณชิากรครูบัณฑติากลางครูสญัติcญาครูสญัติcญาครูวิเศษครูสทุธดิา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ก33901

531
ครูสริิพร

อ30209

323
ครูญาณี

อ33101

337
ครูนฤนาถ

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

อ30205

331
ครูบุญกอง

ส33101

ห้องโสตฯ
ครูเดชฤทธิc
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ตารางเรียน ชั+น ม. 6/6 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 6/5 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ลงชื4อ.....................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ   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.....................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ   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 จ30203อ30221พักส33101ค33101

คุณลักษณะ 324326วันห้องโสตฯ113
ครูกาญจนาครูนฤนาถกลางครูเดชฤทธิcครูวิเศษพัฒนา

ว33101 ง30224ท30205พักอ33101ว33101

418 พอเพียง532วัน337418
ครูลัดดาวัลย์ครูปัญญ์ญาภากลางครูนฤนาถครูสญัติcญาครูสญัติcญา

อ30205 ท33101ส33101พักค33101ญ30203

338 524ห้องโสตฯวัน113337
ครูประดับครูเดชฤทธิcกลางครูวิเศษครูสทุธดิาครูบุญกอง

พ33101 อ30205ว33102พักท33101สอนเสริม

513 338คอม2วัน524ม.6
ครูบุญกองครูพิจิตรากลางครูประดับความรู้ครูณชิากร

ศ33101 ง30251ง30251พักอ30221ท30205

218 คหกรรม2คหกรรม2วัน326532
ครูวันทนาครูวันทนากลางครูนฤนาถครูปัญญ์ญาภาครูวิไลรัตน์

กจิกรรม พ33101อ30209พักอ30223อ33101ท33101

คุณลักษณะ 513325วัน326337524
ครูณชิากรครูสดุารัตน์กลางครูภาวรินทร์ครูนฤนาถครูประดับพัฒนา

ค33101 ส33101อ30223พักอ30209ท30205ว33102

226 ห้องโสตฯ326วัน325532คอม2
ครูเดชฤทธิcครูภาวรินทร์กลางครูสดุารัตน์ครูปัญญ์ญาภาครูพิจิตราครูจันทร์สมุาลี

ศ33101 อ33101อ30205พักก33901ค33101อ30209

218 337328วัน531226325
ครูนฤนาถครูบุญกองกลางครูสริิพรครูจันทร์สมุาลีครูสดุารัตน์ครูวิไลรัตน์

ศึกษา ว33101ง33101พักง30224ง30224สอนเสริม

อสิระ 418418วันเกษตร1เกษตร1ม.6
ครูศศิธรครูศศิธรกลางครูธนิดาครูธนิดาความรู้ค้นคว้า

ท30205 ศึกษาอ30205พักส33101ท33101จ30203

532 อสิระ326วันห้องโสตฯ524323
ค้นคว้าครูบุญกองกลางครูเดชฤทธิcครูประดับครูกาญจนาครูปัญญ์ญาภา

ง30224

พอเพียง
ครูลัดดาวัลย์

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

อ33101

337
ครูนฤนาถ

ก33901

421
ครูนิดาพร

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

อ30223

326
ครูภาวรินทร์

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า
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ตารางเรียน ชั+น ม. 6/8 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 6/7 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

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

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.....................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ   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 ท33101ค33101พักอ30205ว30225ว30225

คุณลักษณะ diamond6diamond6วันdiamond6diamond6diamond6
ครูประดับครูจันทร์สมุาลีกลางครูสญัญาลักษครูบัณฑติาครูบัณฑติาพัฒนา

พ33101 อ33101ง30224พักส33101ค33101ว30205

diamond6 diamond6พอเพียงวันห้องโสตฯdiamond6diamond6
ครูนฤนาถครูลัดดาวัลย์กลางครูเดชฤทธิcครูจันทร์สมุาลีครูศศิธรครูณชิากร

ค33201 ว30205ว30205พักว30225ว30245ว33102

diamond6 diamond6diamond6วันdiamond6diamond6คอม2
ครูศศิธรครูศศิธรกลางครูบัณฑติาครูนิดาพรครูพิจิตราครูจันทร์สมุาลี

อ30205 ว33101ค33201พักง30224ศ33101สอนเสริม

diamond6 diamond6diamond6วันพอเพียง218ม.6
ครูสทุนครูจันทร์สมุาลีกลางครูลัดดาวัลย์ครูวิไลรัตน์ความรู้ครูสญัญาลักษ

ว30245 ท33101ส33101พักก33901ค33201ว30245

diamond6 diamond6ห้องโสตฯวัน421diamond6diamond6
ครูประดับครูเดชฤทธิcกลางครูนิดาพรครูจันทร์สมุาลีครูนิดาพรครูนิดาพร

กจิกรรม ง30214ท33101พักศึกษาว33102ส33101

คุณลักษณะ คหกรรม2524วันอสิระคอม2ห้องโสตฯ
ครูวันทนาครูประดับกลางค้นคว้าครูพิจิตราครูเดชฤทธิcพัฒนา

ท30205 ศึกษาส33101พักจ30203ค33101อ30205

532 อสิระห้องโสตฯวัน323113338
ค้นคว้าครูเดชฤทธิcกลางครูกาญจนาครูวิเศษครูบุญกองครูปัญญ์ญาภา

ง30251 อ30205ศ33101พักง30224ท30205ง30251

คหกรรม2 328218วันพอเพียง532คหกรรม2
ครูบุญกองครูวิไลรัตน์กลางครูลัดดาวัลย์ครูปัญญ์ญาภาครูวันทนาครูวันทนา

อ33101 ง30243ง30243พักค33101ท33101สอนเสริม

337 อุตฯ1อุตฯ1วัน113524ม.6
ครูอนุชาครูอนุชากลางครูวิเศษครูประดับความรู้ครูนฤนาถ

ง30224 ว33101ว33101พักง30248ง30248อ33101

พอเพียง 415415วันอุตฯ1อุตฯ1337
ครูศศิธรครูศศิธรกลางครูอนุชาครูอนุชาครูนฤนาถครูลัดดาวัลย์

ญ30203

diamond6
ครูสทุธดิา

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ว33101

diamond6
ครูสทุน

อ33101

diamond6
ครูนฤนาถ

ง30214

คหกรรม2
ครูวันทนา

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

พ33101

513
ครูณชิากร

ก33901

531
ครูสริิพร
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