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7

14.40-15.30

7

14.40-15.30

8

15.30-16.20

8

15.30-16.20

ว����� ว�����ว�����อ�����ศ�����ว�����

LABโลกฯ LABเคมีLABเคมี132พื�นเมืองLABโลกฯ
ครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏครูอโนมาครูกฤษณะครูชมพูนุชครูชมพูนุช

ค����� ว�����ส�����ว�����ว�����ค�����

132 LABชีวะ132คอม�คอม�132
ครูอรวรรรณครูปิยะดาครูนารินทร์ครูนารินทร์ครูปราณีครูธญัลักษณ์

H.R ว�����ว�����อ�����ค�����แนะแนว

LABโลกฯLABโลกฯ132132132
ครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูอโนมาครูธญัลักษณ์ครูพรนภัส

พ����� อ�����ส�����ว�����ท�����ค�����

132 132132LABเคมี132132
ครูสชุาดาครูสภุาภรณ์ครูสนิีนาฏครูวัชราครูปราณีครูสนธยา

ค����� ว�����ว�����ส�����ท�����จ�����

132 LABชีวะLABชีวะ132132132
ครูอรวรรรณครูอรวรรรณครูปิยะดาครูวัชราครูวจนพรครูปราณี

ค����� ว�����ว�����ว�����ว�����ศ�����

131 คอม�คอม�LABเคมีLABเคมีพื�นเมือง
ครูนารินทร์ครูนารินทร์ครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏครูกฤษณะครูธญัลักษณ์

ว����� ส�����ว�����ส�����ค�����ว�����

LABโลกฯ 131LABชีวะ131131LABโลกฯ
ครูสภุาภรณ์ครูอรวรรรณครูปิยะดาครูปราณีครูชมพูนุชครูชมพูนุช

H.R ส�����ว�����ค�����ท�����ค�����

131LABเคมี131131131
ครูปิยะดาครูสนิีนาฏครูปราณีครูวัชราครูธญัลักษณ์

ค����� อ�����ว�����ว�����ว�����พ�����

131 131คอม�LABโลกฯLABโลกฯ131
ครูอโนมาครูสภุาภรณ.์ครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูสนธยาครูปราณี

จ����� ส�����ง�����ว�����ว�����ท�����

131 131คหกรรม�LABชีวะLABชีวะ131
ครูอรวรรณ�ครูอรนิจครูอรวรรรณครูอรวรรรณครูวัชราครูวจนพร

ส�����

132
ครูอรวรรณ�

กกิรรม
บังคับ

กกิรรม
ชุมนุม

ว�����

คอม�
ครูสภุาภรณ.์

ง�����

คหกรรม�
ครูอรนิจ

อ�����

131
ครูอโนมา

กกิรรม
บังคับ

กกิรรม
ชุมนุม

แนะแนว

131
ครูพรนภัส

อ�����

131
ครูสชุาดา

โครงงาน

โครงงาน



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

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

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

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.40-09.30

คาบ 1 2 3      4 พักเที�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

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.40-09.30

คาบ 1 2 3      4 พักเที�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

7

14.40-15.30

7

14.40-15.30

8

15.30-16.20

8

15.30-16.20

แนะแนว จ�����ง�����ว�����ว�����ค�����

134 134คหกรรม�คอม�คอม�134
ครูวจนพรครูอรนิจครูนารินทร์ครูนารินทร์ครูปราณีครูพรนภัส

ว����� ว�����ว�����ค�����ว�����ค�����

134 LABโลกฯLABโลกฯ134คอม�134
ครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูปราณีครูสภุาภรณ.์ครูธญัลักษณ์ครูอรวรรรณ

H.R ว�����ศ�����ว�����ว�����อ�����

LABเคมีพื�นเมืองLABชีวะLABชีวะ134
ครูสนิีนาฏครูกฤษณะครูอรวรรรณครูอรวรรรณครูอมรรัตน์

ส����� ค�����ท�����ส�����ค�����อ�����

134 134134134134134
ครูธญัลักษณ์ครูวัชราครูอรวรรณ�ครูปราณีครูอโนมาครูปิยะดา

ว����� ส�����ส�����ว�����ว�����ว�����

LABโลกฯ 134134LABเคมีLABเคมีLABโลกฯ
ครูปิยะดาครูสภุาภรณ์ครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏครูชมพูนุชครูชมพูนุช

ส����� ว�����ว�����ค�����อ�����ค�����

133 LABโลกฯLABโลกฯ133133133
ครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูปราณีครูอโนมาครูธญัลักษณ์ครูปิยะดา

ว����� แนะแนวค�����ว�����ว�����ว�����

LABเคมี 133133LABชีวะLABชีวะLABเคมี
ครูพรนภัสครูปราณีครูอรวรรรณครูอรวรรรณครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏ

H.R ศ�����พ�����ว�����ว�����ท�����

พื�นเมือง133LABโลกฯLABโลกฯ133
ครูกฤษณะครูสนธยาครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูวัชรา

ว����� ว�����ค�����ค�����ว�����ท�����

คอม� LABชีวะ133133LABเคมี133
ครูอรวรรรณครูธญัลักษณ์ครูปราณีครูสนิีนาฏครูวัชราครูสภุาภรณ.์

ง����� ว�����ว�����อ�����ส�����ส�����

คหกรรม� คอม�คอม�133133133
ครูนารินทร์ครูนารินทร์ครูอโนมาครูสภุาภรณ์ครูปิยะดาครูอรนิจ

ท�����

134
ครูวัชรา

กกิรรม
บังคับ

กกิรรม
ชุมนุม

พ�����

134
ครูสนธยา

อ�����

134
ครูอโนมา

จ�����

133
ครูวจนพร

กกิรรม
บังคับ

กกิรรม
ชุมนุม

ส�����

133
ครูอรวรรณ�

อ�����

133
ครูอมรรัตน์

โครงงาน

โครงงาน
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จ����� ส�����ค�����ว�����ว�����ค�����

136 136136LABชีวะLABชีวะ136
ครูปิยะดาครูธญัลักษณ์ครูวรรณศิาครูวรรณศิาครูพัชรากรครูวจนพร

ศ����� ว�����ว�����จ�����ค�����ค�����

136 คอม�คอม�136136136
ครูวุฒิชัยครูวุฒิชัยครูวจนพรครูธญัลักษณ์ครูพัชรากรครูสงวนศักดิ�

H.R อ�����ส�����ท�����พ�����ท�����

136136136หอประชุม�136
ครูอมรรัตน์ครูสภุาภรณ์ครูวัชราครูสจุิตราครูณฐัรานี

อ����� ง�����ง�����พ�����ค�����จ�����

136 136136136136136
ครูสดุใจครูสดุใจครูสนธยาครูพัชรากรครูวจนพรครูอโนมา

ส����� อ�����ส�����ท�����ง�����อ�����

136 136136136คหกรรม�136
ครูอมรรัตน์ครูอรวรรณ�ครูณฐัรานีครูอรนิจครูอโนมาครูปิยะดา

ค����� ว�����ว�����ส�����ค�����แนะแนว

135 135135135135135
ครูอรวรรรณครูอรวรรรณครูปิยะดาครูธญัลักษณ์ครูพรนภัสครูพัชรากร

ท����� ว�����ว�����ว�����ค�����อ�����

135 LABเคมีLABเคมีคอม�135135
ครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏครูสภุาภรณ.์ครูพัชรากรครูอโนมาครูวัชรา

H.R ท�����ส�����ส�����อ�����ง�����

135135135135คหกรรม�
ครูวัชราครูปิยะดาครูอรวรรณ�ครูอมรรัตน์ครูอรนิจ

ว����� ส�����ว�����ค�����ค�����ว�����

LABโลกฯ 135LABชีวะ135135LABโลกฯ
ครูสภุาภรณ์ครูอรวรรรณครูพัชรากรครูธญัลักษณ์ครูชมพูนุชครูชมพูนุช

ว����� ศ�����ว�����ว�����ว�����ว�����

คอม� นาฏศิลป์LABเคมีLABโลกฯLABโลกฯคอม�
ครูพัทธธ์รีาครูสนิีนาฏครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูนารินทร์ครูนารินทร์

ศ�����

นาฏศิลป์
ครูพัทธธ์รีา

กกิรรม
บังคับ

กกิรรม
ชุมนุม
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136
ครูวัชรา
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136
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135
ครูสนธยา
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135
ครูอโนมา
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135
ครูวจนพร
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7

14.40-15.30

8

15.30-16.20

ท����� ท�����ส�����แนะแนวค�����จ�����

421 421421421421421
ครูวัชราครูปิยะดาครูพรนภัสครูพัชรากรครูวจนพรครูณฐัรานี

อ����� ท�����ค�����ค�����ส�����ศ�����

421 421421421421421
ครูวัชราครูธญัลักษณ์ครูพัชรากรครูปิยะดาครูสงวนศักดิ�ครูอโนมา

H.R ว�����ว�����พ�����ท�����อ�����

คอม�คอม�หอประชุม�421421
ครูวุฒิชัยครูวุฒิชัยครูสจุิตราครูณฐัรานีครูอโนมา

ว����� ส�����ค�����ค�����จ�����ว�����

LABชีวะ 421421421421LABชีวะ
ครูอรวรรณ�ครูพัชรากรครูธญัลักษณ์ครูวจนพรครูวรรณศิาครูวรรณศิา

ศ����� ง�����อ�����ง�����จ�����พ�����

นาฏศิลป์ 421421คหกรรม�421421
ครูสดุใจครูอมรรัตน์ครูอรนิจครูวจนพรครูสนธยาครูพัทธธ์รีา

ส�����

421
ครูสภุาภรณ์

กกิรรม
บังคับ

กกิรรม
ชุมนุม

อ�����

421
ครูอมรรัตน์

ง�����

421
ครูสดุใจ

โครงงาน


