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14.40-15.30

7

14.40-15.30

ท����� ส�����ค�����ว�����แนะแนวอ�����

423 423423คอม�423423
ครูธญัญารัตน์ครูณฎัฐิราครูนารินทร์ครูทศพลครูเพียงตะวันครูประสพสขุ

ท����� ส�����พ�����ว�����ว�����ง�����

423 423วอลเล่ย์Labกาย �Labกาย �คหกรรม�
ครูปัทมาครูสจุิตราครูวีรศักดิ�ครูวีรศักดิ�ครูอรนิจครูประสพสขุ

H.R อ�����ค�����ต�����ท�����ว�����

423423423423423
ครูเพียงตะวันครูณฎัฐิราครูฉัตรฏญิาภครูประสพสขุครูวีรศักดิ�

ส����� อ�����ค�����จ�����พ�����อ�����

423 423423423423423
ครูวงศ์ชีวพันธ์ครูณฎัฐิราครูปิยะนันท์ครูทศพลครูเพียงตะวันครูธญัญารัตน์

I22202 ศ�����ศ�����ส�����ส�����I22202

คอม� ดนตรีดนตรี423423คอม�
ครูสวุินัยครูสวุินัยครูกติติยาครูธญัญารัตน์ครูปราณ.ีครูปราณ.ี

ว����� ค�����ส�����จ�����ว�����ว�����

Labกาย � 422422422คอม�Labกาย �
ครูดวงใจครูธญัญารัตน์ครูปิยะนันท์ครูนารินทร์ครูวีรศักดิ�ครูวีรศักดิ�

ค����� ศ�����ศ�����อ�����ท�����แนะแนว

422 ดนตรีดนตรี422422422
ครูสวุินัยครูสวุินัยครูนพวรรณ.ครูประสพสขุครูทศพลครูดวงใจ

H.R อ�����ว�����I22202I22202ค�����

422422คอม�คอม�422
ครูนพวรรณ.ครูวีรศักดิ�ครูวรรณศิาครูวรรณศิาครูดวงใจ

ส����� ท�����อ�����ต�����อ�����ส�����

422 422422422422422
ครูประสพสขุครูวงศ์ชีวพันธ์ครูฉัตรฏญิาภครูนพวรรณ.ครูธญัญารัตน์ครูปัทมา

ส����� ส�����ง�����พ�����พ�����ท�����

422 422คหกรรม�422วอลเล่ย์422
ครูธญัญารัตน์ครูอรนิจครูทศพลครูสจุิตราครูประสพสขุครูสภุาภรณ์
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14.40-15.30

7

14.40-15.30

อ����� ว�����ว�����ส�����พ�����ท�����

425 Labกาย�Labกาย�425วอลเล่ย์425
ครูสพัุตราครูสพัุตราครูปัทมาครูสจุิตราครูประสพสขุครูเพียงตะวัน

ว����� แนะแนวค�����ศ�����ศ�����ส�����

425 425425โปงลางโปงลาง425
ครูศิริลักษณ์ครูณฎัฐิราครูนภัสชลครูนภัสชลครูกติติยาครูสพัุตรา

H.R ส�����อ�����ท�����ว�����ค�����

425425425คอม�425
ครูธญัญารัตน์ครูเพียงตะวันครูประสพสขุครูนารินทร์ครูณฎัฐิรา

ค�����ท�����พ�����ส�����อ�����

425425425425425
ครูณฎัฐิราครูประสพสขุครูทศพลครูธญัญารัตน์ครูวงศ์ชีวพันธ์

อ����� I22202I22202ง�����จ�����ส�����

425 คอม�คอม�คหกรรม�425425
ครูปราณ.ีครูปราณ.ีครูอรนิจครูปิยะนันท์ครูธญัญารัตน์ครูเพียงตะวัน

ท����� ค�����พ�����ศ�����ศ�����ส�����

424 424424ดนตรีดนตรี424
ครูณฎัฐิราครูทศพลครูสวุินัยครูสวุินัยครูธญัญารัตน์ครูรัตยาภรณ์

ง����� ค�����แนะแนวส�����อ�����ส�����

คหกรรม� 424424424424424
ครูณฎัฐิราครูทศพลครูศิริลักษณ�์ครูนพวรรณ.ครูปัทมาครูอรนิจ

H.R ว�����ท�����ส�����จ�����อ�����

424424424424424
ครูวีรศักดิ�ครูรัตยาภรณ์ครูธญัญารัตน์ครูปิยะนันท์ครูนพวรรณ.

ว����� I22202I22202อ�����ว�����ว�����

Labกาย � คอม�คอม�424คอม�Labกาย �
ครูวรรณศิาครูวรรณศิาครูนพวรรณ.ครูนารินทร์ครูวีรศักดิ�ครูวีรศักดิ�

ท����� อ�����ค�����ส�����ต�����พ�����

424 424423424424วอลเล่ย์
ครูวงศ์ชีวพันธ์ครูณฎัฐิราครูธญัญารัตน์ครูฉัตรฏญิาภครูสจุิตราครูรัตยาภรณ์
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ส����� ส�����อ�����พ�����ง�����พ�����

446 446446สบ.�คหกรรม�446
ครูกติติยาครูเพียงตะวันครูสจุิตราครูอรนิจครูณฐัพลครูกริชภัฎช์

อ����� ศ�����ศ�����ส�����ท�����ว�����

446 โปงลางโปงลาง446446446
ครูนภัสชลครูนภัสชลครูกริชภัฎช์ครูรัตยาภรณ์ครูสพัุตราครูเพียงตะวัน

H.R ท�����ค�����ส�����ต�����อ�����

446446446446446
ครูรัตยาภรณ์ครูดวงใจครูปัทมาครูฉัตรฏญิาภครูวงศ์ชีวพันธ์

ค����� I22202I22202ว�����ว�����ว�����

446 คอม�คอม�Labกาย�Labกาย�คอม�
ครูปราณ.ีครูปราณ.ีครูสพัุตราครูสพัุตราครูนารินทร์ครูดวงใจ

แนะแนว ส�����ค�����จ�����อ�����ท�����

446 446446446446446
ครูกริชภัฎช์ครูดวงใจครูปิยะนันท์ครูเพียงตะวันครูรัตยาภรณ์ครูทศพล

อ����� ท�����ค�����ส�����แนะแนวอ�����

436 436436436436436
ครูเทยีมจันทร์ครูดวงใจครูธญัญารัตน์ครูศิริลักษณ์ครูนพวรรณ.ครูวงศ์ชีวพันธ์

ส����� I22202I22202ท�����ส�����อ�����

436 คอม�คอม�436436436
ครูวรรณศิาครูวรรณศิาครูเทยีมจันทร์ครูธญัญารัตน์ครูนพวรรณ.ครูปัทมา

H.R พ�����อ�����จ�����ค�����ว�����

วอลเล่ย์436436436คอม�
ครูสจุิตราครูนพวรรณ.ครูปิยะนันท์ครูดวงใจครูนารินทร์

ง����� ส�����ว�����ค�����ท�����ต�����

คหกรรม� 436436436436436
ครูธญัญารัตน์ครูวีรศักดิ�ครูดวงใจครูเทยีมจันทร์ครูฉัตรฏญิาภครูอรนิจ

ส����� ว�����ว�����ศ�����ศ�����พ�����

436 Labกาย �Labกาย �โปงลางโปงลาง436
ครูวีรศักดิ�ครูวีรศักดิ�ครูนภัสชลครูนภัสชลครูณฐัพลครูกติติยา
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ส����� อ�����ท�����ค�����พ�����ส�����

444 444444444444444
ครูเพียงตะวันครูประสพสขุครูวรรณประภครูณฐัพลครูกริชภัฎช์ครูปัทมา

ส����� อ�����ท�����ส�����ค�����อ�����

444 444444444444444
ครูวงศ์ชีวพันธ์ครูประสพสขุครูกติติยาครูวรรณประภครูเพียงตะวันครูกริชภัฎช์

H.R ว�����ว�����แนะแนวจ�����ส�����

คอม�444444444444
ครูนารินทร์ครูสพัุตราครูศิริลักษณ์ครูชลดาครูกริชภัฎช์

I22202 ศ�����ศ�����พ�����อ�����I22202

คอม� ศิลปะศิลปะวอลเล่ย์444คอม�
ครูสงวนศักดิ�ครูสงวนศักดิ�ครูสจุิตราครูเพียงตะวันครูสภุาภรณ.์ครูสภุาภรณ.์

ว����� ง�����ค�����ต�����ท�����ว�����

Labกาย� คหกรรม�444444444Labกาย�
ครูอรนิจครูวรรณประภครูฉัตรฏญิาภครูประสพสขุครูสพัุตราครูสพัุตรา

อ����� I22202I22202ค�����จ�����ส�����

445 คอม�คอม�445445445
ครูวรรณศิาครูวรรณศิาครูพัชรากรครูปิยะนันท์ครูกติติยาครูนพวรรณ.

แนะแนว ต�����อ�����ค�����ง�����ท�����

445 445445445คหกรรม�445
ครูฉัตรฏญิาภครูนพวรรณ.ครูพัชรากรครูอรนิจครูรัตยาภรณ์ครูศิริลักษณ์

H.R ศ�����ศ�����พ�����ส�����พ�����

ศิลปะศิลปะวอลเล่ย์445445
ครูสงวนศักดิ�ครูสงวนศักดิ�ครูสจุิตราครูกริชภัฎช์ครูณฐัพล

ว����� ว�����อ�����ค�����ท�����ส�����

คอม� 445445445445445
ครูวีรศักดิ�ครูนพวรรณ.ครูพัชรากรครูรัตยาภรณ์ครูกริชภัฎช์ครูนารินทร์

ว����� ส�����อ�����ส�����ท�����ว�����

Labกาย � 445445445445Labกาย �
ครูปัทมาครูวงศ์ชีวพันธ์ครูกริชภัฎช์ครูรัตยาภรณ์ครูวีรศักดิ�ครูวีรศักดิ�
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 บังคับ

 กจิกรรม
 ชุมนุม

เพิ�ม
เวลารู้

โครงงาน
บูรณาการ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนเมืองกาฬสนิธุ์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.40-09.30

คาบ 1 2 3      4 พกัเที�ยง 5 6

09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

7

14.40-15.30

ว����� อ�����ท�����พ�����ส�����ส�����

443 443443443443443
ครูสชุาดาครูเทยีมจันทร์ครูทศพลครูกริชภัฎช์ครูปัทมาครูสพัุตรา

ต����� ง�����ค�����อ�����ท�����พ�����

443 คหกรรม�443443443วอลเล่ย์
ครูอรนิจครูดวงใจครูสชุาดาครูเทยีมจันทร์ครูสจุิตราครูฉัตรฏญิาภ

H.R ส�����ว�����จ�����ส�����อ�����

443คอม�443443443
ครูกริชภัฎช์ครูนารินทร์ครูชลดาครูกติติยาครูสชุาดา

อ����� I22202I22202ท�����ส�����ค�����

443 คอม�คอม�443443443
ครูสภุาภรณ.์ครูสภุาภรณ.์ครูเทยีมจันทร์ครูกริชภัฎช์ครูดวงใจครูวงศ์ชีวพันธ์

ศ����� ว�����ว�����พ�����ค�����ศ�����

ศิลปะ Labกาย�Labกาย�443443ศิลปะ
ครูสพัุตราครูสพัุตราครูณฐัพลครูดวงใจครูสงวนศักดิ�ครูสงวนศักดิ�

เพิ�ม
เวลารู้

 กจิกรรม
 บังคับ

 กจิกรรม
 ชุมนุม

เพิ�ม
เวลารู้

โครงงาน
บูรณาการ


