
ตารางเรียน ชั+น ม. 4/2 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 4/1 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 ท31101ว30221พักค31101ว30201ว30201

คุณลักษณะ 532425วัน117416416
ครูปัญญ์ญาภาครูหทยารัตน์กลางครูสริิกุลครูวัชรินทร์ครูวัชรินทร์พัฒนา

ว31101 ว30201ค31101พักว30221ว30221ว31101

423 416117วัน425425423
ครูวัชรินทร์ครูสริิกุลกลางครูหทยารัตน์ครูหทยารัตน์ครูวิลาสณยี์ครูวิลาสณยี์

แนะแนว ส31101ว31101พักว30241อ30201ค31201

ม.4 122423วัน421325117
ครูพิสทิธิaครูวิลาสณยี์กลางครูพงศธรครูประภัสสราครูสริิกุลโฮมรูม

ว31102 อ31101ท31101พักส31102ค31201ศ31101

คอม1 322532วัน128117228
ครูฉายตะวันครูปัญญ์ญาภากลางครูพนมครูสริิกุลครูภาคินครูนวลจันทร์

ว30241 อ31101อ30201พักส31102ค31201ว30241

421 322331วัน128117421
ครูฉายตะวันครูประภัสสรากลางครูพนมครูสริิกุลครูพงศธรครูพงศธร

กจิกรรม ว30241ศ31101พักค31101ว30221ว30221

คุณลักษณะ 421228วัน115425425
ครูพงศธรครูภาคินกลางครูวิรัสศิริย์ครูเฉลิมศักดิaครูเฉลิมศักดิaพัฒนา

ว30201 ส31102ว30221พักค31101ว31102ว30201

416 128425วัน115คอม1416
ครูพนมครูเฉลิมศักดิaกลางครูวิรัสศิริย์ครูนวลจันทร์ครูสทุนครูสทุน

แนะแนว ท31101ว30201พักค31201ว30241ว30241

ม.4 314416วัน115421421
ครูบาสกิาครูสทุนกลางครูวิรัสศิริย์ครูพงศธรครูพงศธรโฮมรูม

ค31201 ส31102ว31101พักส31101ท31101พ31101

115 128423วัน122314512
ครูพนมครูนันทาริกากลางครูพิสทิธิaครูบาสกิาครูอาทติย์ครูวิรัสศิริย์

ว31101 ศึกษาส31101พักอ31101ค31201ว31101

422 อสิระ122วัน331115422
ค้นคว้าครูพิสทิธิaกลางครูศิริพรครูวิรัสศิริย์ครูนันทาริกาครูนันทาริกา

พ31101

512
ครูอาทติย์

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า

ส31101

122
ครูพิสทิธิa

อ30201

326
ครูประภัสสรา

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

อ31101

332
ครูศิริพร

อ30201

326
ครูประภัสสรา
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ตารางเรียน ชั+น ม. 4/4 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 4/3 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 ว30241ว30241พักท31101อ30201ค31101

คุณลักษณะ 405405วัน532322117
ครูไสวครูไสวกลางครูปัญญ์ญาภาครูประภัสสราครูสริิกุลพัฒนา

ค31101 ส31101อ31101พักว30201ว30201ว30221

117 122322วัน416416425
ครูพิสทิธิaครูฉายตะวันกลางครูวัชรินทร์ครูวัชรินทร์ครูหทยารัตน์ครูสริิกุล

แนะแนว ส31102ค31201พักว30221ว30221ว30201

ม.4 128117วัน425425416
ครูพนมครูสริิกุลกลางครูหทยารัตน์ครูหทยารัตน์ครูวัชรินทร์โฮมรูม

ค31201 ท31101ส31102พักว31102พ31101ศึกษา

117 532128วันคอม1512อสิระ
ครูปัญญ์ญาภาครูพนมกลางครูนวลจันทร์ครูอาทติย์ค้นคว้าครูสริิกุล

ว31101 ส31101ว31101พักค31201ศ31101ว31101

423 122423วัน117228423
ครูพิสทิธิaครูวิลาสณยี์กลางครูสริิกุลครูภาคินครูวิลาสณยี์ครูวิลาสณยี์

กจิกรรม ส31101ค31101พักอ30201ว31101ว31101

คุณลักษณะ 122113วัน331423423
ครูพิสทิธิaครูสพีุกลางครูประภัสสราครูวิลาสณยี์ครูวิลาสณยี์พัฒนา

อ31101 ว30241ว30241พักค31101ท31101ส31101

331 421421วัน113314122
ครูพงศธรครูพงศธรกลางครูสพีุครูบาสกิาครูพิสทิธิaครูศิริพร

แนะแนว ว31101ว30221พักว30201ว30201ค31201

ม.4 423425วัน416416113
ครูวิลาสณยี์ครูหทยารัตน์กลางครูสทุนครูสทุนครูสพีุโฮมรูม

ส31102 อ30201ค31201พักว30221ว30221ศึกษา

128 324113วัน425425อสิระ
ครูประภัสสราครูสพีุกลางครูหทยารัตน์ครูหทยารัตน์ค้นคว้าครูพนม

ศ31101 ส31102พ31101พักท31101ว30201ค31201

228 128522วัน314416113
ครูพนมครูอาทติย์กลางครูบาสกิาครูสทุนครูสพีุครูภาคิน

ว30241

405
ครูไสว

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

อ30201

324
ครูประภัสสรา

อ31101

322
ครูฉายตะวัน

ว31102

คอม1
ครูนวลจันทร์

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ว30241

425
ครูพงศธร

อ31101

331
ครูศิริพร
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ตารางเรียน ชั+น ม. 4/6 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 4/5 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 ส31102ค31101พักอ31101อ30201

คุณลักษณะ 128115วัน322326
ครูพนมครูวิรัสศิริย์กลางครูฉายตะวันครูภาวรินทร์พัฒนา

ศ31101 อ30217พักท31101ค31101ท30201

228 322วัน532115314
ครูฉายตะวันกลางครูปัญญ์ญาภาครูวิรัสศิริย์ครูบาสกิาครูภาคิน

แนะแนว ท31101ส31101พักท30201อ30217

ม.4 532122วัน314322
ครูปัญญ์ญาภาครูพิสทิธิaกลางครูบาสกิาครูฉายตะวันโฮมรูม

ง30201 ว31102ศึกษาพักส31101ศึกษา

ห้องสมุด1 คอม1อสิระวัน122อสิระ
ครูนวลจันทร์ค้นคว้ากลางครูพิสทิธิaค้นคว้าครูลฎาภา

ส31102 ว31101ว31101พักอ30201พ22101

128 422422วัน326512
ครูนันทาริกาครูนันทาริกากลางครูภาวรินทร์ครูอาทติย์ครูพนม

กจิกรรม ท31101ว31101พักส31102ค31101อ31101

คุณลักษณะ 314422วัน128113331
ครูบาสกิาครูนันทาริกากลางครูพนมครูสพีุครูศิริพรพัฒนา

อ30217 ง30201ส31101พักอ30201ว31101ว31101

322 ห้องสมุด1122วัน326422422
ครูลฎาภาครูพิสทิธิaกลางครูภาวรินทร์ครูนันทาริกาครูนันทาริกาครูฉายตะวัน

แนะแนว อ30224ท31101พักอ31101ค31101ส31102

ม.4 322314วัน331113128
ครูประภัสสราครูบาสกิากลางครูศิริพรครูสพีุครูพนมโฮมรูม

อ30224 พ31101ท30201พักอ30215ค31101ศึกษา

322 512314วัน322113อสิระ
ครูอาทติย์ครูบาสกิากลางครูโชติกาครูสพีุค้นคว้าครูประภัสสรา

อ30217 ศ31101อ30215พักอ30224ท30201ว31102

322 228327วัน322314คอม1
ครูภาคินครูโชติกากลางครูประภัสสราครูบาสกิาครูนวลจันทร์ครูฉายตะวัน

อ31101

322
ครูฉายตะวัน

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ว31101

423
ครูนันทาริกา

ง30201

ห้องสมุด1
ครูลฎาภา

ส31101

122
ครูพิสทิธิa

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ง30201

ห้องสมุด1
ครูลฎาภา

อ30201

328
ครูภาวรินทร์
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ตารางเรียน ชั+น ม. 4/8 ภาคเรียนที4 1/2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตารางเรียน ชั+น ม. 4/7 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 อ30229ว30227พักค31101ว30247ว30247

คุณลักษณะ diamond4diamond4วันdiamond4diamond4diamond4
ครูพินิจครูเฉลิมศักดิaกลางครูสพีุครูพงศธรครูพงศธรพัฒนา

ค31101 ท31101ส31102พักส31101ศึกษาพ31101

diamond4 diamond4diamond4วันdiamond4อสิระdiamond4
ครูปัญญ์ญาภาครูพนมกลางครูพิสทิธิaค้นคว้าครูอาทติย์ครูสพีุ

แนะแนว ว31101ว31101พักค31201ว30227ว30227

ม.4 diamond4diamond4วันdiamond4diamond4diamond4
ครูนันทาริกาครูนันทาริกากลางครูสพีุครูเฉลิมศักดิaครูเฉลิมศักดิaโฮมรูม

ค31201 ส31101ว30247พักว31101ว30207ท31101

diamond4 diamond4diamond4วันdiamond4diamond4diamond4
ครูพิสทิธิaครูพงศธรกลางครูนันทาริกาครูวัชรินทร์ครูปัญญ์ญาภาครูสพีุ

อ30229 ว31102อ31101พักค31201ว30207ว30207

diamond4 คอม1diamond4วันdiamond4diamond4diamond4
ครูนวลจันทร์ครูฉายตะวันกลางครูสพีุครูวัชรินทร์ครูวัชรินทร์ครูพินิจ

กจิกรรม ง30201ว31101พักท31101ส31102อ30217

คุณลักษณะ ห้องสมุด1เพชรภาษา4วันเพชรภาษา4เพชรภาษา4เพชรภาษา4
ครูลฎาภาครูวิลาสณยี์กลางครูบาสกิาครูพนมครูฉายตะวันพัฒนา

ส31101 อ30224ท30201พักพ22101อ30224อ30229

122 เพชรภาษา4เพชรภาษา4วันเพชรภาษา4เพชรภาษา4เพชรภาษา4
ครูประภัสสราครูบาสกิากลางครูอาทติย์ครูประภัสสราครูพินิจครูพิสทิธิa

แนะแนว อ31101ส31102พักค31101ท30201ศ31101

ม.4 เพชรภาษา4เพชรภาษา4วันเพชรภาษา4เพชรภาษา4เพชรภาษา4
ครูศิริพรครูพนมกลางครูสริิกุลครูบาสกิาครูภาคินโฮมรูม

อ30229 อ30215ค31101พักว31101ว31101ศึกษา

เพชรภาษา4 เพชรภาษา4เพชรภาษา4วันเพชรภาษา4เพชรภาษา4อสิระ
ครูอารีครูสริิกุลกลางครูวิลาสณยี์ครูวิลาสณยี์ค้นคว้าครูพินิจ

อ30215 ง30201ท31101พักส31101อ30217อ30224

เพชรภาษา4 ห้องสมุด1เพชรภาษา4วันเพชรภาษา4เพชรภาษา4เพชรภาษา4
ครูลฎาภาครูบาสกิากลางครูพิสทิธิaครูฉายตะวันครูประภัสสราครูอารี

ส31102

diamond4
ครูพนม

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

อ31101

diamond4
ครูฉายตะวัน

ศ31101

diamond4
ครูภาคิน

อ31101

เพชรภาษา4
ครูศิริพร

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ว31102

คอม1
ครูนวลจันทร์

ศึกษา

อสิระ
ค้นคว้า
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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 ง30246ท30201พักศึกษาค31101ส31101

คุณลักษณะ อุตฯ1314วันอสิระ117122
ครูมหิธรครูบาสกิากลางค้นคว้าครูสริิกุลครูพิสทิธิaพัฒนา

ศึกษา อ30201ศ31101พักง30201ส31102ค31101

อสิระ 328228วันห้องสมุด1126117
ครูภาวรินทร์ครูภาคินกลางครูลฎาภาครูสภุาพรครูสริิกุลค้นคว้า

แนะแนว ว31102อ31101พักว31101ว31101ส31101

ม.4 คอม1331วัน422422122
ครูนวลจันทร์ครูฉายตะวันกลางครูนันทาริกาครูนันทาริกาครูพิสทิธิaโฮมรูม

ง30252 ท30201อ31101พักท31101ง30244ง30252

คหกรรม2 314322วัน532อุตฯ2คหกรรม2
ครูบาสกิาครูฉายตะวันกลางครูปัญญ์ญาภาครูโรจนพงษ์ครูวันทนาครูวันทนา

พ22101 ท31101ง30201พักง30244ง30244อ30201

512 532ห้องสมุด1วันอุตฯ2อุตฯ2326
ครูปัญญ์ญาภาครูลฎาภากลางครูโรจนพงษ์ครูโรจนพงษ์ครูภาวรินทร์ครูอาทติย์

ง30246

อุตฯ1
ครูมหิธร

กจิกรรม

วิชาการ
ส่งเสริม

กจิกรรม

ผู้เรียน
พัฒนา

ส31102

126
ครูสภุาพร

ว31101

422
ครูนันทาริกา
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