
จ ำนวน   22  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย #N/A #N/A ซ่อมเสริม2 คณิตศาสตร์ #N/A #N/A
ป.1 ป.1 #N/A #N/A ป.1 ป.1 #N/A #N/A

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ #N/A #N/A ประวัติศาสตร์ แนะแนว #N/A
ป.1 ป.1 ป.1 #N/A #N/A ป.1 ป.1 #N/A

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ #N/A #N/A ลูกเสือ/เนตนารี #N/A
ป.1 ป.1 ป.1 ป.1 #N/A #N/A ป.1 #N/A

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย #N/A คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม1 ทุจริตศึกษา ชุมนุม #N/A
ป.1 ป.1 #N/A ป.1 ป.1 ป.1 ป.1 #N/A

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ป.1 ป.1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครกัูญญว์รำ หอมตำ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   23  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
คณิตเพ่ิมเติม คณิตเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.6 ม.6 ม.5 ม.4 #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ #N/A คณิตเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม แนะแนว #N/A
#N/A ม.3 ม.5 #N/A ม.6 ม.4 ม.5 #N/A

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม #N/A #N/A คณิตเพ่ิมเติม คณิตเพ่ิมเติม ชุมนุม/นศท #N/A
ม.5 ม.5 #N/A #N/A ม.1 ม.3 ม.5 #N/A

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม #N/A #N/A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ #N/A #N/A #N/A
ม.4 #N/A #N/A ม.3 ม.3 #N/A #N/A #N/A

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ #N/A คณิตเพ่ิมเติม #N/A
ม.6 ม.6 ม.5 ม.4 ม.4 #N/A ม.2 #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครณูภทัร พงค์ค ำ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   24  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

#N/A ภาษาอังกฤษ อังกฤษเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ #N/A #N/A
#N/A ม.2 ม.4 ม.3 ม.5 ม.5 #N/A #N/A
#N/A ภาษาอังกฤษ #N/A อังกฤษเพ่ิมเติม #N/A อังกฤษเพ่ิมเติม แนะแนว #N/A
#N/A ม.1 #N/A ม.3 #N/A ม.6 ม.3 #N/A

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ #N/A อังกฤษเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษ #N/A ลูกเสือ/เนตนารี #N/A
ม.2 ม.1 #N/A ม.5 ม.6 #N/A ม.3 #N/A

#N/A ภาษาอังกฤษ อังกฤษเพ่ิมเติม #N/A #N/A ภาษาอังกฤษ ชุมนุม #N/A
#N/A ม.3 ม.1 #N/A #N/A ม.6 ม.3 #N/A

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อังกฤษเพ่ิมเติม #N/A ภาษาอังกฤษ #N/A #N/A
ม.3 ม.4 ม.4 ม.2 #N/A ม.1 #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครดูำรภำ ขวัญพรม

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   23  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ #N/A #N/A ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ #N/A พลังงานทดแทนฯ ซ่อมเสริม3
ม.4 #N/A #N/A ม.5 ม.6 #N/A ม.3 ม.6

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ #N/A ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ แนะแนว ซ่อมเสริม2
ม.4 ม.4 ม.6 #N/A ม.5 ม.5 ม.4 ม.6

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุมนุม/นศท ซ่อมเสริม1
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5 ม.4 ม.6
#N/A ฟิสิกส์ #N/A #N/A วิทย์โลกท้ังระบบ #N/A โลกและอวกาศ 2 ทุจริตศึกษา
#N/A ม.4 #N/A #N/A ม.2 #N/A ม.6 ม.6
#N/A เสริมทักษะ #N/A ฟิสิกส์ #N/A โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ #N/A
#N/A ม.3 #N/A ม.6 #N/A ม.4 ม.5 #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครนูพรตัน์ ขนัตเิจรญิ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   23  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

#N/A ศิลปะ ศิลปะ ซ่อมเสริม3 การงานอาชีพ #N/A ศิลปะ #N/A
#N/A ม.1 ม.6 ป.2 ป.5 #N/A ม.5 #N/A
#N/A ทุจริตศึกษา #N/A #N/A ศิลปะ ศิลปะ แนะแนว #N/A
#N/A ม.5 #N/A #N/A ป.4 ป.2 ม.5 #N/A
ศิลปะ #N/A ศิลปะ ศิลปะ #N/A ศิลปะ ชุมนุม/นศท #N/A
ม.4 #N/A ป.5 ป.3 #N/A ป.1 ม.5 #N/A

ซ่อมเสริม1 ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ. ศิลปะ ศิลปะ #N/A #N/A
ป.6 ป.6 ป.5 ม.2 ป.4 ม.3 #N/A #N/A

#N/A ซ่อมเสริม3 #N/A การงานอาชีพ #N/A ศิลปะ #N/A #N/A
#N/A ป.3 #N/A ป.5 #N/A ป.6 #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครนู ำพล เสค ำพันธ์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   23  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
เพ่ิมเวลารู้ อังกฤษส่ือสาร วิทยาศาสตร์ #N/A #N/A สังคมศึกษา อังกฤษส่ือสาร #N/A

ป.5 ป.2 ป.4 #N/A #N/A ป.5 ป.5 #N/A
#N/A สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ #N/A เพ่ิมเวลารู้ แนะแนว #N/A
#N/A ป.5 ป.4 ป.5 #N/A ป.5 ป.5 #N/A

เพ่ิมเวลารู้ #N/A วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ #N/A อังกฤษส่ือสาร ลูกเสือ/เนตนารี #N/A
ป.5 #N/A ป.6 ป.6 #N/A ป.2 ป.5 #N/A

เพ่ิมเวลารู้ #N/A อังกฤษส่ือสาร #N/A #N/A อังกฤษส่ือสาร ชุมนุม #N/A
ป.5 #N/A ป.1 #N/A #N/A ป.6 ป.5 #N/A

เพ่ิมเวลารู้ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ #N/A อังกฤษส่ือสาร #N/A #N/A #N/A
ป.5 ป.5 ป.5 #N/A ป.1 #N/A #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครเูบญจภรณ์ พรมเผ่ำ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   24  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

สุขศึกษา #N/A การงานอาชีพ #N/A #N/A การงานอาชีพ การงานอาชีพ #N/A
ม.1 #N/A ป.1 #N/A #N/A ป.3 ป.2 #N/A

สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา #N/A สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา #N/A แนะแนว #N/A
ป.5 ป.6 #N/A ป.1 ม.4 #N/A ม.1 #N/A

#N/A สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา #N/A สุขศึกษาและพลศึกษา ลูกเสือ/เนตนารี #N/A
#N/A ป.4 ป.4 ม.2 #N/A ป.6 ม.1 #N/A

สุขศึกษา #N/A สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ชุมนุม #N/A
ม.5 #N/A ม.3 ป.5 ป.2 ป.3 ม.1 #N/A

#N/A #N/A สุขศึกษาและพลศึกษา #N/A สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา #N/A
#N/A #N/A ม.6 #N/A ม.1 ม.2 ม.3 #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครปูระมนิทร ์ศรบีุรนิทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   25  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
เพ่ิมเวลารู้ #N/A #N/A คณิตศาสตร์ #N/A ขนมอบ ขนมอบ #N/A

ป.6 #N/A #N/A ป.3 #N/A ม.2 ม.2 #N/A
เพ่ิมเวลารู้ #N/A คณิตศาสตร์ #N/A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ แนะแนว #N/A

ป.6 #N/A ป.3 #N/A ป.6 ป.6 ป.6 #N/A
เพ่ิมเวลารู้ #N/A #N/A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ลูกเสือ/เนตนารี #N/A

ป.6 #N/A #N/A ป.5 ป.6 ป.3 ป.6 #N/A
#N/A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ิมเวลารู้ ขนมไทย ขนมไทย ชุมนุม #N/A
#N/A ป.5 ป.3 ป.6 ม.1 ม.1 ป.6 #N/A

เพ่ิมเวลารู้ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ #N/A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ #N/A #N/A
ป.6 ป.6 ป.3 #N/A ป.5 ป.5 #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครปูวีณำ กำงถ่ิน

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   23  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

#N/A #N/A #N/A #N/A วิทยาการค านวณ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A ป.6 ม.6 ม.4 #N/A

ชีววิทยา #N/A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เสริมทักษะ #N/A แนะแนว #N/A
ม.5 #N/A ม.1 ม.1 ม.2 #N/A ม.4 #N/A

ชีววิทยา #N/A ชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ ชุมนุม/นศท #N/A
ม.6 #N/A ม.5 ม.4 ป.5 ม.1 ม.4 #N/A

#N/A #N/A ทุจริตศึกษา ชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาการค านวณ ชีววิทยา #N/A
#N/A #N/A ม.4 ม.5 ม.4 ป.4 ม.4 #N/A
#N/A วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ #N/A #N/A ซ่อมเสริม1 ชีววิทยา #N/A
#N/A ม.1 ม.1 #N/A #N/A ป.2 ม.6 #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครยูุรนันท์ พรรณขำม

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   25  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย ภาษาไทย #N/A ภาษาไทย #N/A #N/A #N/A
ป.2 ป.5 ป.5 #N/A ป.2 #N/A #N/A #N/A

#N/A อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย #N/A แนะแนว #N/A
#N/A ป.2 ป.2 ป.4 ป.5 #N/A ป.2 #N/A

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย #N/A ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตนารี #N/A
ป.2 ป.6 #N/A ป.4 ป.2 ป.5 ป.2 #N/A

อ่านออกเขียนได้ #N/A ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย #N/A ชุมนุม #N/A
ป.2 #N/A ป.4 ป.2 ป.6 #N/A ป.2 #N/A

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย #N/A #N/A #N/A
ป.2 ป.4 ป.2 ป.6 ป.6 #N/A #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครรูตันพล  เหลำพรหม

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   22  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

#N/A วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ #N/A #N/A วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ซ่อมเสริม2 #N/A
#N/A ม.3 ม.3 #N/A #N/A ม.4 ป.6 #N/A
#N/A #N/A วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ แนะแนว #N/A
#N/A #N/A ม.4 ม.4 ม.1 ม.1 ม.3 #N/A
#N/A #N/A วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ #N/A ลูกเสือ/เนตนารี #N/A
#N/A #N/A ม.6 ม.6 ม.5 #N/A ม.3 #N/A
#N/A วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 #N/A #N/A ซ่อมเสริม2 ชุมนุม #N/A
#N/A ม.5 ม.5 #N/A #N/A ป.5 ม.3 #N/A
#N/A วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ Graphic Design I Graphic Design I #N/A #N/A
#N/A ม.2 ม.2 ม.5 ม.6 ม.6 #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครวูรำยุ ขวัญลอย

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   11  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

#N/A สังคมศึกษา สังคมศึกษา ทุจริตศึกษา #N/A #N/A สังคมศึกษา #N/A
#N/A ป.6 ป.6 ป.5 #N/A #N/A ป.1 #N/A
#N/A #N/A #N/A สังคมศึกษา สังคมศึกษา #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A ป.2 ป.3 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A สังคมศึกษา #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A ป.1 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A ทุจริตศึกษา #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A ป.4 #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา สังคมศึกษา #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A ป.4 ป.2 ป.3 #N/A #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครวูสุ  ขวัญตกึ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Typewritten Text
ภาษาไทย ป.6

LENOVO
Typewritten Text
คณิตศาสตร์ ป.6

LENOVO
Cross-Out

LENOVO
Inserted Text

LENOVO
Typewritten Text
ภาษาไทย ป.6

LENOVO
Typewritten Text
คณิตศาสตร์ ป.6

LENOVO
Typewritten Text
คณิตศาสตร์ ป.5

LENOVO
Typewritten Text
ภาษาไทย ป.5

LENOVO
Typewritten Text
คณิตศาสตร์ ป.5

LENOVO
Typewritten Text
คณิตศาสตร์ ป.5

LENOVO
Typewritten Text
คณิตศาสตร์ ป.4

LENOVO
Typewritten Text
คณิตศาสตร์ ป.4

LENOVO
Typewritten Text
ภาษาไทย ป.4

LENOVO
Typewritten Text
ภาษาไทย ป.4

LENOVO
Typewritten Text
ภาษาไทย ป.4

LENOVO
Typewritten Text
23

LENOVO
Typewritten Text
 แนะแนว

LENOVO
Typewritten Text
 ลูกเสือ/เนตรนารี

LENOVO
Typewritten Text
ชุมนุม

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   24  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ #N/A สังคมศึกษา สังคมศึกษา #N/A #N/A #N/A
ม.3 ม.4 #N/A ม.1 ม.2 #N/A #N/A #N/A

สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา #N/A #N/A แนะแนว #N/A
ม.3 ม.2 ม.2 ม.5 #N/A #N/A ม.2 #N/A

#N/A สังคมศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ #N/A สังคมศึกษา ลูกเสือ/เนตนารี #N/A
#N/A ม.4 ม.4 ม.1 #N/A ม.6 ม.2 #N/A

สังคมศึกษา #N/A ทุจริตศึกษา #N/A สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ชุมนุม #N/A
ม.1 #N/A ม.2 #N/A ม.6 ม.5 ม.2 #N/A

ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา #N/A สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา #N/A #N/A
ม.2 ม.5 #N/A ม.1 ม.3 ม.3 #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครวูิภำดำ พรมอินทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   23  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
เพ่ิมเวลารู้ #N/A #N/A ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ #N/A #N/A

ป.4 #N/A #N/A ป.1 ป.4 ป.4 #N/A #N/A
เพ่ิมเวลารู้ #N/A ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ แนะแนว #N/A

ป.4 #N/A ป.5 ป.6 ป.1 ป.3 ป.4 #N/A
เพ่ิมเวลารู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ #N/A ลูกเสือ/เนตนารี #N/A

ป.4 ป.5 ป.2 ป.2 ป.3 #N/A ป.4 #N/A
เพ่ิมเวลารู้ #N/A #N/A #N/A ภาษาอังกฤษ #N/A ชุมนุม #N/A

ป.4 #N/A #N/A #N/A ป.3 #N/A ป.4 #N/A
#N/A #N/A ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเวลารู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ #N/A #N/A
#N/A #N/A ป.6 ป.4 ป.2 ป.1 #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครวูุฒิภทัร  ทิศเคลือบ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   22  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
ภาษาไทย #N/A ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย #N/A

ม.5 #N/A ม.2 ม.2 ม.1 ม.3 ม.6 #N/A
ภาษาไทย #N/A ภาษาไทย #N/A #N/A ไทยเพ่ิมเติม แนะแนว #N/A

ม.1 #N/A ม.3 #N/A #N/A ม.2 ม.1 #N/A
ทุจริตศึกษา ภาษาไทย ภาษาไทย #N/A ภาษาไทย ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตนารี #N/A

ม.1 ม.6 ม.1 #N/A ม.4 ม.2 ม.1 #N/A
ไทยเพ่ิมเติม ไทยเพ่ิมเติม #N/A ภาษาไทย #N/A #N/A ชุมนุม #N/A

ม.3 ม.1 #N/A ม.4 #N/A #N/A ม.1 #N/A
ภาษาไทย #N/A ภาษาไทย #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.5 #N/A ม.3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครสูกำวเดอืน จันหน่ำย

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   23  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

#N/A สังคมศึกษา การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ #N/A #N/A #N/A
#N/A ป.4 ม.1 ป.6 ม.3 #N/A #N/A #N/A

การงานอาชีพ #N/A ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ งานปูน งานปูน แนะแนว #N/A
ม.2 #N/A ป.6 ม.6 ม.3 ม.3 ม.6 #N/A

#N/A ศิลปะ .. ทุจริตศึกษา #N/A การงานอาชีพ #N/A ชุมนุม/นศท #N/A
#N/A ม.3 ม.3 #N/A ม.2 #N/A ม.6 #N/A
#N/A สังคมศึกษา การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ ซ่อมเสริม #N/A #N/A
#N/A ป.4 ป.6 ม.1 ม.5 ม.4 #N/A #N/A
ศิลปะ #N/A #N/A การงานอาชีพ ศิลปะ #N/A การงานอาชีพ #N/A
ม.1 #N/A #N/A ม.3 ม.2 #N/A ม.4 #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครสูมบูรณ์ นำมวงศ์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   23  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20
วิทยาศาสตร์ เคมี #N/A เคมี เคมี เสริมทักษะ วิทย์ฯ สุขภาพ #N/A

ม.2 ม.5 #N/A ม.6 ม.4 ม.1 ม.1 #N/A
เคมี เคมี #N/A คณิตศาสตร์ #N/A #N/A แนะแนว #N/A
ม.6 ม.6 #N/A ม.2 #N/A #N/A ม.6 #N/A

STEM วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ #N/A #N/A เคมี ชุมนุม/นศท #N/A
ม.3 ม.2 ม.2 #N/A #N/A ม.4 ม.6 #N/A

STEM คณิตศาสตร์ #N/A #N/A #N/A คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 #N/A
ม.2 ม.2 #N/A #N/A #N/A ม.2 ม.5 #N/A
เคมี #N/A #N/A #N/A เคมี เคมี STEM ซ่อมเสริม4
ม.4 #N/A #N/A #N/A ม.5 ม.5 ม.1 ม.6

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครสูุรวี เขยีวลี

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   23  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ #N/A อังกฤษส่ือสาร ทุจริตศึกษา ทุจริตศึกษา #N/A
ป.3 ป.3 ป.2 #N/A ป.3 ป.6 ป.3 #N/A

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย #N/A ประวัติศาสตร์ #N/A #N/A แนะแนว #N/A
ป.3 ป.3 #N/A ป.3 #N/A #N/A ป.3 #N/A

อ่านออกเขียนได้ ซ่อมเสริม2 ภาษาไทย #N/A ซ่อมเสริม1 #N/A ลูกเสือ/เนตนารี #N/A
ป.3 ป.3 ป.3 #N/A ป.4 #N/A ป.3 #N/A

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย #N/A #N/A ซ่อมเสริม1 #N/A ชุมนุม #N/A
ป.3 ป.3 #N/A #N/A ป.5 #N/A ป.3 #N/A

อ่านออกเขียนได้ #N/A #N/A ภาษาไทย ซ่อมเสริม1 อังกฤษส่ือสาร #N/A #N/A
ป.3 #N/A #N/A ป.3 ป.4 ป.3 #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครสูุวรรณี แก้วเกตุ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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11 พฤษภาคม 2565



จ ำนวน   24  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

#N/A #N/A วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ #N/A คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ #N/A
#N/A #N/A ป.3 ป.4 #N/A ป.2 ป.4 #N/A

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ #N/A #N/A วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แนะแนว #N/A
ป.2 ป.4 #N/A #N/A ป.2 ป.4 ม.2 #N/A

#N/A วิทยาศาสตร์ #N/A วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ ลูกเสือ/เนตนารี #N/A
#N/A ป.2 #N/A ม.3 ม.3 ป.4 ม.2 #N/A
#N/A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ #N/A ทุจริตศึกษา ชุมนุม #N/A
#N/A ป.2 ป.2 ป.3 #N/A ป.2 ม.2 #N/A

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ #N/A อังกฤษส่ือสาร #N/A #N/A
ป.4 ป.2 ป.1 ป.1 #N/A ป.4 #N/A #N/A

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ปีกำรศึกษำ  2565ครอูภชิยั ธรรมเสนำ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

0
นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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