
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 การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม2 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา กิจกรรม 5 ส
ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูวสุ  ขวัญตึก ____________

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ แนะแนว กิจกรรม 5 ส
ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ____________

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ ลูกเสือ/เนตนารี กิจกรรม 5 ส
ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูวสุ  ขวัญตึก ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูกัญญ์วรา หอมตา ____________

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย อังกฤษส่ือสาร คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม1 ทุจริตศึกษา ชุมนุม กิจกรรม 5 ส
ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ____________

อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษส่ือสาร ภาษาอังกฤษ สวดมนต์ กิจกรรม 5 ส
ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูกัญญ์วรา หอมตา ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ คณะครู ____________

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

ศุกร์

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี
วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ตำรำงเรยีน ชั้น ป.1                                     ปีกำรศึกษำ 2565

พัก
กล

ำง
วัน

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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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 อังกฤษส่ือสาร ประวัติศาสตร์ ซ่อมเสริม3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ กิจกรรม 5 ส
ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ____________

คณิตศาสตร์ อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ แนะแนว กิจกรรม 5 ส
ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูวสุ  ขวัญตึก ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูรัตนพล  เหลาพรหม ____________

อ่านออกเขียนได้ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อังกฤษส่ือสาร ลูกเสือ/เนตนารี กิจกรรม 5 ส
ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูรัตนพล  เหลาพรหม ____________

อ่านออกเขียนได้ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ทุจริตศึกษา ชุมนุม กิจกรรม 5 ส
ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูรัตนพล  เหลาพรหม ____________

อ่านออกเขียนได้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม1 สวดมนต์ กิจกรรม 5 ส
ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูวสุ  ขวัญตึก ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูยุรนันท์ พรรณขาม คณะครู ____________

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

จันทร์

อังคาร

พุธ

ตำรำงเรยีน ชั้น ป.2                                     ปีกำรศึกษำ 2565

ศุกร์

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

พฤหัสบดี

พัก
กล

ำง
วัน

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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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 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษส่ือสาร การงานอาชีพ ทุจริตศึกษา กิจกรรม 5 ส
ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูปวีณา กางถ่ิน ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ____________
อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ แนะแนว กิจกรรม 5 ส

ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูวสุ  ขวัญตึก ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ____________
อ่านออกเขียนได้ ซ่อมเสริม2 ภาษาไทย ศิลปะ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ลูกเสือ/เนตนารี กิจกรรม 5 ส

ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ____________
อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ชุมนุม กิจกรรม 5 ส

ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ____________
อ่านออกเขียนได้ ซ่อมเสริม3 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษส่ือสาร สวดมนต์ กิจกรรม 5 ส

ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูวสุ  ขวัญตึก ครูสุวรรณี แก้วเกตุ คณะครู ____________

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ศุกร์

ตำรำงเรยีน ชั้น ป.3                                     ปีกำรศึกษำ 2565
โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

จันทร์

อังคาร

พัก
กล

ำง
วัน

พุธ

พฤหัสบดี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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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 สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ กิจกรรม 5 ส

ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูอภิชัย ธรรมเสนา ____________
เพ่ิมเวลารู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ แนะแนว กิจกรรม 5 ส

ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ____________
เพ่ิมเวลารู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย ซ่อมเสริม1 การงานอาชีพ ลูกเสือ/เนตนารี กิจกรรม 5 ส

ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ____________
เพ่ิมเวลารู้ สังคมศึกษา ภาษาไทย ทุจริตศึกษา ศิลปะ วิทยาการค านวณ ชุมนุม กิจกรรม 5 ส

ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูวสุ  ขวัญตึก ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ____________
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ เพ่ิมเวลารู้ ซ่อมเสริม1 อังกฤษส่ือสาร สวดมนต์ กิจกรรม 5 ส

ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูวสุ  ขวัญตึก ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูอภิชัย ธรรมเสนา คณะครู ____________

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

จันทร์

ตำรำงเรยีน ชั้น ป.4                                     ปีกำรศึกษำ 2565

อังคาร

พุธ

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน

พฤหัสบดี

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

ำง
วัน

ศุกร์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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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 ภาษาไทย ภาษาไทย ทุจริตศึกษา การงานอาชีพ สังคมศึกษา อังกฤษส่ือสาร กิจกรรม 5 ส

ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูวสุ  ขวัญตึก ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ____________
สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย เพ่ิมเวลารู้ แนะแนว กิจกรรม 5 ส

ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ____________
เพ่ิมเวลารู้ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตนารี กิจกรรม 5 ส

ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ____________
เพ่ิมเวลารู้ คณิตศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ซ่อมเสริม1 ซ่อมเสริม2 ชุมนุม กิจกรรม 5 ส

ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูปวีณา กางถ่ิน ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูวรายุ ขวัญลอย ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ____________
เพ่ิมเวลารู้ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สวดมนต์ กิจกรรม 5 ส

ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูปวีณา กางถ่ิน คณะครู ____________

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด
ตำรำงเรยีน ชั้น ป.5                                     ปีกำรศึกษำ 2565

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

จันทร์

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ศุกร์

พัก
กล

ำง
วัน

วัน

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Placed Image

LENOVO
Typewritten Text
11 พฤษภาคม 2565



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 สังคมศึกษา สังคมศึกษา การงานอาชีพ วิทยาการค านวณ ทุจริตศึกษา ซ่อมเสริม2 กิจกรรม 5 ส

ครูปวีณา กางถ่ิน ครูวสุ  ขวัญตึก ครูวสุ  ขวัญตึก ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสุวรรณี แก้วเกตุ ครูวรายุ ขวัญลอย ____________
เพ่ิมเวลารู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ แนะแนว กิจกรรม 5 ส

ครูปวีณา กางถ่ิน ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูปวีณา กางถ่ิน ครูปวีณา กางถ่ิน ____________
เพ่ิมเวลารู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ลูกเสือ/เนตนารี กิจกรรม 5 ส

ครูปวีณา กางถ่ิน ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูปวีณา กางถ่ิน ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูปวีณา กางถ่ิน ____________
ซ่อมเสริม1 ศิลปะ การงานอาชีพ เพ่ิมเวลารู้ ภาษาไทย อังกฤษส่ือสาร ชุมนุม กิจกรรม 5 ส

ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูเบญจภรณ์ พรมเผ่า ครูปวีณา กางถ่ิน ____________
เพ่ิมเวลารู้ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาไทย ศิลปะ สวดมนต์ กิจกรรม 5 ส

ครูปวีณา กางถ่ิน ครูปวีณา กางถ่ิน ครูวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูรัตนพล  เหลาพรหม ครูน าพล เสค าพันธ์ คณะครู ____________

พัก
กล

ำง
วัน

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

ตำรำงเรยีน ชั้น ป.6                                     ปีกำรศึกษำ 2565

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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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 ศิลปะ การงานอาชีพ สังคมศึกษา ภาษาไทย เสริมทักษะ วิทย์ฯ สุขภาพ กิจกรรม 5 ส
ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูสุรวี เขียวลี ครูสุรวี เขียวลี ____________

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ แนะแนว กิจกรรม 5 ส
ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูดารภา ขวัญพรม ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูวรายุ ขวัญลอย ครูวรายุ ขวัญลอย ครูสกาวเดือน จันหน่าย ____________

ทุจริตศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ คณิตเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์ ลูกเสือ/เนตนารี กิจกรรม 5 ส
ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูดารภา ขวัญพรม ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูณภัทร พงค์ค า ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสกาวเดือน จันหน่าย ____________

สังคมศึกษา ไทยเพ่ิมเติม อังกฤษเพ่ิมเติม การงานอาชีพ ขนมไทย ขนมไทย ชุมนุม กิจกรรม 5 ส
ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูดารภา ขวัญพรม ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูปวีณา กางถ่ิน ครูสกาวเดือน จันหน่าย ____________

ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ STEM กิจกรรม 5 ส
ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูดารภา ขวัญพรม ครูสุรวี เขียวลี ____________

ตำรำงเรยีน ชั้น ม.1                                     ปีกำรศึกษำ 2565
โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

พัก
กล

ำง
วัน

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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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 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาไทย สังคมศึกษา ขนมอบ ขนมอบ กิจกรรม 5 ส
ครูสุรวี เขียวลี ครูดารภา ขวัญพรม ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูปวีณา กางถ่ิน ครูปวีณา กางถ่ิน ____________
การงานอาชีพ สังคมศึกษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ เสริมทักษะ ไทยเพ่ิมเติม แนะแนว กิจกรรม 5 ส

ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูสุรวี เขียวลี ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูวิภาดา พรมอินทร์ ____________
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา การงานอาชีพ ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตนารี กิจกรรม 5 ส

ครูดารภา ขวัญพรม ครูสุรวี เขียวลี ครูสุรวี เขียวลี ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูวิภาดา พรมอินทร์ ____________
STEM คณิตศาสตร์ ทุจริตศึกษา ศิลปะ. วิทย์โลกท้ังระบบ คณิตศาสตร์ ชุมนุม กิจกรรม 5 ส

ครูสุรวี เขียวลี ครูสุรวี เขียวลี ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูสุรวี เขียวลี ครูวิภาดา พรมอินทร์ ____________
ประวัติศาสตร์ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ อังกฤษเพ่ิมเติม ศิลปะ สุขศึกษา คณิตเพ่ิมเติม กิจกรรม 5 ส

ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูวรายุ ขวัญลอย ครูวรายุ ขวัญลอย ครูดารภา ขวัญพรม ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูณภัทร พงค์ค า ____________

พัก
กล

ำง
วัน

วัน

ศุกร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ตำรำงเรยีน ชั้น ม.2                                     ปีกำรศึกษำ 2565
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

จันทร์

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
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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 วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ภาษาไทย พลังงานทดแทนฯ กิจกรรม 5 ส
ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูวรายุ ขวัญลอย ครูวรายุ ขวัญลอย ครูดารภา ขวัญพรม ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ____________

สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษเพ่ิมเติม งานปูน งานปูน แนะแนว กิจกรรม 5 ส
ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูณภัทร พงค์ค า ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูดารภา ขวัญพรม ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูวรายุ ขวัญลอย ____________

STEM ศิลปะ .. ทุจริตศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตเพ่ิมเติม ลูกเสือ/เนตนารี กิจกรรม 5 ส
ครูสุรวี เขียวลี ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูอภิชัย ธรรมเสนา ครูณภัทร พงค์ค า ครูวรายุ ขวัญลอย ____________
ไทยเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ชุมนุม กิจกรรม 5 ส

ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูดารภา ขวัญพรม ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูณภัทร พงค์ค า ครูณภัทร พงค์ค า ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูวรายุ ขวัญลอย ____________
ภาษาอังกฤษ เสริมทักษะ ภาษาไทย การงานอาชีพ สังคมศึกษา สังคมศึกษา สุขศึกษา กิจกรรม 5 ส

ครูดารภา ขวัญพรม ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ____________

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

พัก
กล

ำง
วัน

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี

ตำรำงเรยีน ชั้น ม.3                                     ปีกำรศึกษำ 2565

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

ศุกร์
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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 ประวัติศาสตร์ อังกฤษเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 กิจกรรม 5 ส
ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูดารภา ขวัญพรม ครูณภัทร พงค์ค า ครูสุรวี เขียวลี ครูวรายุ ขวัญลอย ครูยุรนันท์ พรรณขาม ____________

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ สุขศึกษา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม แนะแนว กิจกรรม 5 ส
ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูวรายุ ขวัญลอย ครูวรายุ ขวัญลอย ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูณภัทร พงค์ค า ครูยุรนันท์ พรรณขาม ____________

ศิลปะ สังคมศึกษา สังคมศึกษา ชีววิทยา ภาษาไทย เคมี ชุมนุม/นศท กิจกรรม 5 ส
ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูสุรวี เขียวลี ครูยุรนันท์ พรรณขาม ____________
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ฟิสิกส์ ทุจริตศึกษา ภาษาไทย ชีววิทยา ซ่อมเสริม ชีววิทยา กิจกรรม 5 ส
ครูณภัทร พงค์ค า ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูยุรนันท์ พรรณขาม ____________

เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ การงานอาชีพ กิจกรรม 5 ส
ครูสุรวี เขียวลี ครูดารภา ขวัญพรม ครูดารภา ขวัญพรม ครูณภัทร พงค์ค า ครูณภัทร พงค์ค า ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ____________

ศุกร์

พัก
กล

ำง
วัน
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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 เคมี คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ กิจกรรม 5 ส

ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูสุรวี เขียวลี ครูณภัทร พงค์ค า ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูดารภา ขวัญพรม ครูดารภา ขวัญพรม ครูน าพล เสค าพันธ์ ____________
ชีววิทยา ทุจริตศึกษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ แนะแนว กิจกรรม 5 ส

ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูณภัทร พงค์ค า ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูน าพล เสค าพันธ์ ____________
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ชีววิทยา อังกฤษเพ่ิมเติม วิทยาการค านวณ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุมนุม/นศท กิจกรรม 5 ส
ครูณภัทร พงค์ค า ครูณภัทร พงค์ค า ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูดารภา ขวัญพรม ครูวรายุ ขวัญลอย ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูน าพล เสค าพันธ์ ____________

สุขศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ชีววิทยา การงานอาชีพ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 กิจกรรม 5 ส
ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูวรายุ ขวัญลอย ครูวรายุ ขวัญลอย ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูสุรวี เขียวลี ____________

ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ เคมี เคมี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ กิจกรรม 5 ส
ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูณภัทร พงค์ค า ครูวรายุ ขวัญลอย ครูสุรวี เขียวลี ครูสุรวี เขียวลี ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ____________
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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 ศิลปะ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ซ่อมเสริม3

ครูณภัทร พงค์ค า ครูณภัทร พงค์ค า ครูน าพล เสค าพันธ์ ครูสุรวี เขียวลี ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ
เคมี เคมี ฟิสิกส์ การงานอาชีพ คณิตเพ่ิมเติม อังกฤษเพ่ิมเติม แนะแนว ซ่อมเสริม2

ครูสุรวี เขียวลี ครูสุรวี เขียวลี ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ครูณภัทร พงค์ค า ครูดารภา ขวัญพรม ครูสุรวี เขียวลี ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ
ชีววิทยา ภาษาไทย วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ชุมนุม/นศท ซ่อมเสริม1

ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสกาวเดือน จันหน่าย ครูวรายุ ขวัญลอย ครูวรายุ ขวัญลอย ครูดารภา ขวัญพรม ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูสุรวี เขียวลี ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ
ทวิศึกษาฯ ทวิศึกษาฯ ทวิศึกษาฯ ทวิศึกษาฯ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ โลกและอวกาศ 2 ทุจริตศึกษา

วิทยาลัยเกษตรฯ วิทยาลัยเกษตรฯ วิทยาลัยเกษตรฯ วิทยาลัยเกษตรฯ ครูวิภาดา พรมอินทร์ ครูดารภา ขวัญพรม ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ฟิสิกส์ Graphic Design I Graphic Design I ชีววิทยา ซ่อมเสริม4

ครูณภัทร พงค์ค า ครูณภัทร พงค์ค า ครูประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครูวรายุ ขวัญลอย ครูวรายุ ขวัญลอย ครูยุรนันท์ พรรณขาม ครูสุรวี เขียวลี

โรงเรยีนบ้ำนห้วยลำด

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วัน
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

นางวิภาดา  พรมอินทร์                                                                                           นายกรเอก  ม่ิงศรี
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