cleaning

ชั้น ม. 1/1 หองประจํา 2201 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

9

cleaning

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ค21101 ท21101 พ21102 ส21101 พัก อ21101 ว21101 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูพรธนีย ครูชญาภา ครูสุทธิดา ครูสุจินต กลาง ครูอุราภร ครูสมยศ ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2201 2201 2201 2201
วัน
2201 2201 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ส21101 ค21201 อ21205 พัก อ21101 ส21221 ท21101 ง21101
สะอาด ครูสุจินต ครูพรธนีย ครูEmelia กลาง ครูอุราภร ครูกาณติมครูชญาภา ครูอรสา
เขตบริการ 2201 2201 2201
วัน
2201 2201 2201 2201
ทําความ อ21101 ค21101 ว21101 ว21101 พัก ส21231 ประชุม ว21103
สะอาด ครูอุราภร ครูพรธนีย ครูสมยศ ครูสมยศ กลาง ครูอัจฉรา ระดับ ครูถนอม
เขตบริการ 2201 2201 วิทย1 วิทย1
วัน
2201 หอภูพิงค 1108
ทําความ ส21101 ส21102 ศ21101 พัก ค21201
ท21101 พ21101 กิจกรรม
สะอาด ครูสุจินต ครูอติพงค ครูสากล กลาง ครูพรธนีย
ครูชญาภาครูสมศักดิ์ ชุมนุม
เขตบริการ 2201 2201 ดนตรีสาก วัน
2201 โรงยิมช.1
2201
ทําความ จ21201 ค21101 ศ21102 ก21902 พัก ลส. นน.
สะอาด ครูวลัยรัต ครูพรธนียครู
 สุวิรากรครูประเวศ กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2201 2201 3403 2201
วัน
นศท.

cleaning

ชั้น ม. 1/3 หองประจํา 2203 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ว21101 ว21101 ส21221 พัก ศ21102 ส21101 ท21101 กิจกรรม
สะอาด ครูสมยศ ครูสมยศ ครูกาณติม กลาง ครูสุวิรากร ครูศรัณย ครูชญาภา ลดเรียน
เขตบริการ วิทย1 วิทย1 2203
วัน
3403 2203 2203 เพิ่มรู
ทําความ ท21101 อ21101 ส21102 ส21101 พัก ค21101 อ21205 ส21231
สะอาด ครูชญาภา ครูอุราภร ครูอติพงค ครูศรัณย กลาง ครูธีรวัฒน ครูEmelia ครูชัญญา
เขตบริการ 2203 2203 2203 2203
วัน
2203 2203 2203
ทําความ ค21101 จ21201 พ21101 พัก ส21101 อ21101 ประชุม ว21101
สะอาด ครูธีรวัฒน ครูวลัยรัต ครูสมศักดิ์ กลาง ครูศรัณย ครูอุราภร ระดับ ครูสมยศ
เขตบริการ 2203 2203 โรงยิมช.1 วัน
2203 2203 หอภูพิงค วิทย1
ทําความ พ21102 ค21101 ว21103 ศ21101 พัก อ21101 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูสุทธิดา ครูธีรวัฒน ครูถนอม ครูสากล กลาง ครูอุราภร ม.1
ม.1
เขตบริการ 2203 2203 1108 ดนตรีสาก วัน
2203
ทําความ ง21101 ท21101 ก21902 พัก
ลส. นน.
สะอาด ครูอรสา ครูชญาภาครูประเวศ กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2203 2203 2203
วัน
นศท.

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

9

cleaning

ชั้น ม. 1/5 หองประจํา 2205 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

กิจกรรม
ลดเรียน
เพิ่มรู

จ.

พ.
พฤ.
ศ.

9

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ อ21205 อ21101 ส21102 พัก ส21101 ค21101 ว21103 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูEmelia ครูบงกช ครูอติพงค กลาง ครูศรัณย ครูธีรวัฒน ครูถนอม ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2205 2205 2205
วัน
2205 2205 1108 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ว21101 ค21101
ศ21101 พัก ท21101 ก21902 ม21201 ส21221
สะอาด ครูสมยศ ครูธีรวัฒน
ครูสากล กลาง ครูชญาภาครูประเวศ ครูซูไฮดา ครูกาณติม
เขตบริการ 2205 2205
ดนตรีสาก วัน
2205 2205 2205 2205
ทําความ ท21101 ค21101 อ21101 ง21101 พัก ส21101 ประชุม ส21231
สะอาด ครูชญาภา ครูธีรวัฒน ครูบงกช ครูอรสา กลาง ครูศรัณย ระดับ ครูพัชรีภร
เขตบริการ 2205 2205 2205 2205
วัน
2205 หอภูพิงค 2205
ทําความ ท21101 อ21101
พ21101 พัก ส21101 วิชาเลือก วิชาเลือก กิจกรรม
สะอาด ครูชญาภา ครูบงกช
ม.1 ชุมนุม
ครูสมศักดิ์ กลาง ครูศรัณย ม.1
เขตบริการ 2205 2205
โรงยิมช.1 วัน
2205
ทําความ ว21101 ว21101 พ21102 ศ21102 พัก ลส. นน.
สะอาด ครูสมยศ ครูสมยศ ครูสุทธิดาครูสุวิรากร กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ วิทย1 วิทย1 2205 3403
วัน
นศท.

cleaning

ชั้น ม. 1/7 หองประจํา 2207 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

5

6

7

8

9

กิจกรรม กิจกรรม
ลดเรียน ลดเรียน
เพิ่มรู เพิม่ รู
ศ21101
ครูสากล
ดนตรีสาก

วิชาเลือก กิจกรรม
ม.1 ชุมนุม

ชั้น ม. 1/4 หองประจํา 2204 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชั้น ม. 1/6 หองประจํา 2206 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

กิจกรรม
ลดเรียน
เพิ่มรู
ส21231
ครูสุพจน
2204

กิจกรรม
ชุมนุม

9

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

9

ทําความ ท21101 ก21902 ส21101 ม21201 พัก ค21101 อ21101 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสิรภัทร ครูพยอม ครูกาบแก ครูซูไฮดา กลาง ครูวัชรีย ครูบงกช ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2207 2207 2207 2207
วัน
2207 2207 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ อ21101 ท21101 ศ21101 พัก ว21101 ว21101 ส21101 พ21101 ง21101
สะอาด ครูบงกช ครูสิรภัทร ครูสากล กลาง ครูโชติมา ครูโชติมา ครูกาบแกครูสมศักดิ์ ครูอรสา
เขตบริการ 2207 2207 ดนตรีสาก วัน
วิทย1 วิทย1 2207 โรงยิมช.1 2207
ทําความ ค21101 ศ21102
พัก ว21101 ส21221 ประชุม ส21101 ส21231
สะอาด ครูวัชรีย ครูสุวิรากร
กลาง ครูโชติมา ครูจันทรา ระดับ ครูกาบแก ครูรุงศิริ
เขตบริการ 2207 3403
วัน
วิทย1 2207 หอภูพิงค 2207 2207
ทําความ ค21101 ท21101 ส21102 ว21103 พัก
วิชาเลือก วิชาเลือก กิจกรรม
สะอาด ครูวัชรีย ครูสิรภัทรครูอติพงค ครูถนอม กลาง
ม.1
ม.1 ชุมนุม
เขตบริการ 2207 2207 2207 1108
วัน
ทําความ อ21101 พ21102
พัก อ21205 ลส. นน.
สะอาด ครูบงกช ครูสุทธิดา
กลาง ครูEmelia ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2207 2207
วัน
2207 นศท.

4

ทําความ ศ21102 อ21205 ค21101 ก21201 พัก ท21101 ศ21101 กิจกรรม
สะอาด ครูสุวิรากรครูEmelia ครูธีรวัฒน ครูสมฤดี กลาง ครูชญาภา ครูสากล ลดเรียน
เขตบริการ 3403 2204 2204 2204
วัน
2204 ดนตรีสาก เพิ่มรู
ทําความ อ21101 ท21101 ส21101 ส21102 พัก ส21221 ว21101 ว21101
สะอาด ครูอุราภร ครูชญาภา ครูศรัณย ครูอติพงค กลาง ครูธัญลัก ครูสมยศ ครูสมยศ
เขตบริการ 2204 2204 2204 2204
วัน
2204 วิทย1 วิทย1
ทําความ ก21902 ท21101 พ21102 พัก อ21101 ค21101 ประชุม ส21101
สะอาด ครูประเวศครูชญาภา ครูสุทธิดา กลาง ครูอุราภร ครูธีรวัฒน ระดับ ครูศรัณย
เขตบริการ 2204 2204 2204
วัน
2204 2204 หอภูพิงค 2204
ทําความ ค21101 ว21101
พัก อ21101 พ21101 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูธีรวัฒน ครูสมยศ
ม.1
กลาง ครูอุราภร ครูสมศักดิ์ ม.1
เขตบริการ 2204 2204
วัน
2204 โรงยิมช.1
ทําความ ส21101 ง21101
ว21103 พัก ลส. นน.
สะอาด ครูศรัณย ครูอรสา
ครูถนอม กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2204 2204
1108
วัน
นศท.

cleaning

ทําความ อ21101 ค21101 ม21201 พ21102 พัก ง21101 ก21902 กิจกรรม
สะอาด ครูบงกช ครูวัชรีย ครูซูไฮดา ครูสุทธิดา กลาง ครูอรสา ครูประเวศ ลดเรียน
เขตบริการ 2206 2206 2206 2206
2206 2206 เพิ่มรู
วัน
ทําความ ส21101 อ21101 พ21101 พัก ศ21102 อ21205 ว21103 ส21231
สะอาด ครูศรัณย ครูบงกช ครูสมศักดิ์ กลาง ครูสุวิรากรครูEmelia ครูถนอม ครูจารุณี
เขตบริการ 2206 2206 โรงยิมช.1 วัน
3403 2206 1108 2206
ทําความ ส21101 ค21101 ส21102 พัก ท21101 ศ21101 ประชุม ส21221
สะอาด ครูศรัณย ครูวัชรีย ครูอติพงค กลาง ครูชญาภา ครูสากล ระดับ ครูธัญลัก
เขตบริการ 2206 2206 2206
วัน
2206 ดนตรีสาก หอภูพิงค 2206
ทําความ อ21101 ท21101 ค21101 พัก ว21101 ว21101 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูบงกช ครูชญาภา ครูวัชรีย กลาง ครูสมยศ ครูสมยศ ม.1
ม.1
เขตบริการ 2206 2206 2206
วัน
วิทย1 วิทย1
ทําความ ท21101 ส21101
พัก ว21101 ลส. นน.
สะอาด ครูชญาภา ครูศรัณย
กลาง ครูสมยศ ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2206 2206
วัน
วิทย1 นศท.

cleaning

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.

3

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.

2

ทําความ ท21101 ค21101 ส21101 พัก อ21101 ศ21102 ง21101
สะอาด ครูชญาภา ครูธีรวัฒน ครูสุจินต กลาง ครูอุราภร ครูสุวิรากร ครูอรสา
เขตบริการ 2202 2202 2202
วัน
2202 3403 2202
ทําความ ค21101 ส21101 ว21101 ว21101 พัก อ21101 ส21221
สะอาด ครูธีรวัฒน ครูสุจินต ครูสมยศ ครูสมยศ กลาง ครูอุราภร ครูธัญลัก
เขตบริการ 2202 2202 วิทย1 วิทย1
วัน
2202 2202
ทําความ จ21201 อ21101 ว21103 พ21101 พัก ท21101 ประชุม
สะอาด ครูวลัยรัต ครูอุราภร ครูถนอม ครูสมศักดิ์ กลาง ครูชญาภา ระดับ
เขตบริการ 2202 2202 1108 โรงยิมช.1 วัน
2202 หอภูพิงค
ทําความ ว21101 ส21101 ส21231 ส21102 พัก ท21101 วิชาเลือก
สะอาด ครูสมยศ ครูสุจินต ครูอาภัสร ครูอติพงค กลาง ครูชญาภา ม.1
เขตบริการ 2202 2202 2202 2202
วัน
2202
ทําความ ก21902 อ21205 ค21101 พ21102 พัก ลส. นน.
สะอาด ครูประเวศครูEmelia ครูธีรวัฒน ครูสุทธิดา กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2202 2202 2202 2202
วัน
นศท.

cleaning

อ.
กิจกรรม
ชุมนุม

1

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.

ชั้น ม. 1/2 หองประจํา 2202 ภาคเรียนที่ 1/2564

ชั้น ม. 1/8 หองประจํา 2208 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

กิจกรรม
ลดเรียน
เพิ่มรู

กิจกรรม
ชุมนุม

9

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ง21101 ท21101 ค21101 ส21102 พัก อ21101 ม21201 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูอรสา ครูสิรภัทร ครูวัชรีย ครูอติพงค กลาง ครูบงกช ครูซูไฮดา ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2208 2208 2208 2208
วัน
2208 2208 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ค21101 อ21205 ส21221 พัก ส21231 ส21101 ท21101 ว21103
สะอาด ครูวัชรีย ครูEmelia ครูธัญลัก กลาง ครูจรัส ครูกาบแก ครูสิรภัทร ครูถนอม
เขตบริการ 2208 2208 2208
วัน
2208 2208 2208 1108
ทําความ ก21902 อ21101
พ21102 พัก ว21101 ประชุม ศ21102 พ21101
สะอาด ครูพยอม ครูบงกช
ครูสุทธิดา กลาง ครูโชติมา ระดับ ครูสุวิรากรครูสมศักดิ์
เขตบริการ 2208 2208
2208
วัน
วิทย1 หอภูพิงค 3403 โรงยิมช.1
ทําความ ว21101 ว21101 ท21101 พัก
ส21101 วิชาเลือก วิชาเลือก กิจกรรม
สะอาด ครูโชติมา ครูโชติมา ครูสิรภัทร กลาง
ครูกาบแก ม.1
ม.1 ชุมนุม
เขตบริการ วิทย1 วิทย1 2208
วัน
2208
ทําความ ค21101 อ21101 ส21101 ศ21101 พัก ลส. นน.
สะอาด ครูวัชรีย ครูบงกช ครูกาบแก ครูสากล กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2208 2208 2208 ดนตรีสาก วัน
นศท.
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cleaning

ชั้น ม. 1/9 หองประจํา 2301 ภาคเรียนที่ 1/2564
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ชั้น ม. 1/10 หองประจํา 2302 ภาคเรียนที่ 1/2564

9

cleaning

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ศ21101 ส21221
ส21101 พัก ว21103 ค21101 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสากล ครูกาณติม
ครูกาบแก กลาง ครูถนอม ครูวัชรีย ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการดนตรีสาก 2301
2301
วัน
1108 2301 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ท21101 ค21101 ส21101 ง21101 พัก ว21101 อ21101 ส21102
สะอาด ครูสิรภัทร ครูวัชรีย ครูกาบแก ครูอรสา กลาง ครูณัฐติกาครูอรณิชชครูอติพงค
เขตบริการ 2301 2301 2301 2301
วัน
2301 2301 2301
ทําความ ว21101 ว21101 ส21231 พัก ค21101 ท21101 ประชุม พ21101
สะอาด ครูณัฐติกาครูณัฐติกา ครูอรสา กลาง ครูวัชรีย ครูสิรภัทร ระดับ ครูสมศักดิ์
เขตบริการ วิทย1 วิทย1 2301
วัน
2301 2301 หอภูพิงค โรงยิมช.1
ทําความ อ21101 พ21102 ศ21102 พัก ก21902 ท21101 วิชาเลือก วิชาเลือก กิจกรรม
สะอาด ครูอรณิชช ครูสุทธิดาครูสุวิรากร กลาง ครูพยอม ครูสิรภัทร ม.1
ม.1 ชุมนุม
เขตบริการ 2301 2301 3403
วัน
2301 2301
ทําความ ญ21201 อ21101 อ21205 ส21101 พัก ลส. นน.
สะอาด ครูนลินภัสครูอรณิชช ครูEmelia ครูกาบแก กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2301 2301 2301 2301
วัน
นศท.

ชั้น ม. 1/11 หองประจํา 2303 ภาคเรียนที่ 1/2564

cleaning

1
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8

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ท21101 ว21103 ว21101 ว21101 พัก อ21101 ส21101 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสุมาธิป ครูถนอม ครูสุธาวัล ครูสุธาวัล กลาง ครูอรณิชช ครูกาบแก ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2303 1108 วิทย1 วิทย1
วัน
2303 2303 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ศ21101 ง21101 พ21102 พัก
อ21101 ค21101 ส21221 พ21101
สะอาด ครูสากล ครูอรสา ครูสุทธิดา กลาง
ครูอรณิชชครูธีรวัฒนครูกาณติมครูสมศักดิ์
เขตบริการดนตรีสาก 2303 2303
วัน
2303 2303 2303 โรงยิมช.1
ทําความ อ21205 ส21101 ท21101 พัก ค21101 ส21102 ประชุม
ส21231
สะอาด ครูEmelia ครูกาบแก ครูสุมาธิป กลาง ครูธีรวัฒนครูอติพงค ระดับ
ครูเพ็ญภิลั
เขตบริการ 2303 2303 2303
2303
วัน
2303 2303 หอภูพิงค
ทําความ ว21101 อ21101 ก21902 พัก ส21101
วิชาเลือก วิชาเลือก กิจกรรม
สะอาด ครูสุธาวัล ครูอรณิชชครูประเวศ กลาง ครูกาบแก
ม.1
ม.1 ชุมนุม
เขตบริการ 2303 2303 2303
วัน
2303
ทําความ ศ21102 ค21101 ท21101 จ21201 พัก ลส. นน.
สะอาด ครูเบญญาครูธีรวัฒน ครูสุมาธิป ครูวลัยรัต กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1215 2303 2303 2303
วัน
นศท.

ชั้น ม. 1/13 หองประจํา 3202 ภาคเรียนที่ 1/2564

cleaning
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อ.
พ.
พฤ.
ศ.

3

4

5

6

7

8

9

ทําความ ก21902 ส21101 ท21101 พ21101 พัก ว21101 ว21101 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูพยอม ครูกาบแก ครูจาริณี ครูสมศักดิ์ กลาง ครูณัฐติกาครูณัฐติกา ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2302 2302 2302 โรงยิมช.1 วัน
วิทย1 วิทย1 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ อ21101 พ21102 ง21101 ส21101 พัก ค21101 ส21102 ศ21101
สะอาด ครูอรณิชช ครูสุทธิดา ครูอรสา ครูกาบแก กลาง ครูวัชรีย ครูอติพงค ครูสากล
เขตบริการ 2302 2302 2302 2302
วัน
2302 2302 ดนตรีสาก
ทําความ ศ21102 ว21103 ส21101 พัก
ค21101 ประชุม ท21101 ส21221
สะอาด ครูสุวิรากร ครูถนอม ครูกาบแก กลาง
ครูวัชรีย ระดับ ครูจาริณี ครูธัญลัก
เขตบริการ 3403 1108 2302
วัน
2302 หอภูพิงค 2302 2302
ทําความ ว21101 อ21205 อ21101 ค21101 พัก
วิชาเลือก วิชาเลือก กิจกรรม
สะอาด ครูณัฐติกา ครูEmelia ครูอรณิชช ครูวัชรีย กลาง
ม.1
ม.1 ชุมนุม
เขตบริการ 2302 2302 2302 2302
วัน
ทําความ อ21101 ญ21201 ท21101 พัก ส21231 ลส. นน.
สะอาด ครูอรณิชชครูนลินภัส ครูจาริณี กลาง ครูรัตนา ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2302 2302 2302
วัน
2302 นศท.

cleaning
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08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ อ21101 ค21101 ญ21201 ท21101 พัก
ส21101 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูอรณิชชครูพรธนียครู
ครูศรัณย ลดเรียน ลดเรียน
 นลินภัส ครูจาริณี กลาง
เขตบริการ 1106 1106 1106 1106
1106 เพิ่มรู เพิ่มรู
วัน
ทําความ ส21221 อ21101 ค21201 พัก ว21101 พ21102 ก21901 ส21231 ศ21102
สะอาด ครูกาณติมครูอรณิชชครูพรธนีย กลาง ครูณัฐติกา ครูสุทธิดา ครูพยอม ครูปราณิสครูเบญญา
เขตบริการ 1106 1106 1106
วัน
1106 1106 1106 1106 1215
ทําความ ค21101 ส21101 ศ21101 พัก อ21101 ท21101 ประชุม ส21103
สะอาด ครูพรธนีย ครูศรัณย ครูสากล กลาง ครูอรณิชช ครูจาริณี ระดับ ครูอติพงค
เขตบริการ 1106 1106 ดนตรีสาก วัน
1106 1106 หอภูพิงค 1106
ทําความ อ21205 ง21101 พ21101 พัก ส21101 ค21201 ว21101 ว21101 กิจกรรม
สะอาด ครูEmelia ครูอรสา ครูสมศักดิ์ กลาง ครูศรัณย ครูพรธนียครู
 ณัฐติกาครูณัฐติกา ชุมนุม
เขตบริการ 1106 1106 โรงยิมช.1 วัน
1106 1106 วิทย1 วิทย1
ทําความ ค21101 ท21101 ว21103 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูพรธนีย ครูจาริณี ครูถนอม กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1106 1106 1108
วัน
นศท.

9

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.

2

ชั้น ม. 1/12 หองประจํา 1106 ภาคเรียนที่ 1/2564

9

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

จ.

1

08.25-08.40 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

ทําความ พ21102 ง21101 อ21101 ท21101 พัก ค21101 พ21101 ส21101
สะอาดเขตครูสุทธิดา ครูอรสา ครูอรณิชช ครูสิรภัทร กลาง ครูพรธนียครู
 สมศักดิ์ครูกาบแก
บริการ 3202 3202 3202 3202
3202 โรงยิมช.1 3202
วัน
ทําความ ว21101 ว21101 อ21101 พัก ส21221 ค21203 ค21201 ศ21102 ส21102
สะอาดเขต ครูสุธาวัล ครูสุธาวัล ครูอรณิชช กลาง ครูกาณติมครูพรธนียครูพรธนียครู
 เบญญาครูอติพงค
บริการ วิทย1 วิทย1 3202
วัน
3202 3202 3202 1215 3202
ทําความ ญ21201 ท21101 อ21205 ส21101 พัก อ21101 ประชุม ค21101 ก21902
สะอาดเขตครูนลินภัส ครูสิรภัทร ครูEmelia ครูกาบแก กลาง ครูอรณิชช ระดับ ครูพรธนีย ครูพยอม
บริการ 3202 3202 3202 3202
วัน
3202 ภูพิงค 3202 3202
ทําความ ค21201 ว21103 ว21241 ว21241 พัก ว21101 ส21101 ส21231 กิจกรรม
สะอาดเขตครูพรธนีย ครูถนอม ครูสาวิตรี ครูสาวิตรี กลาง ครูสุธาวัล ครูกาบแก ครูอรณิชช ชุมนุม
บริการ 3202 1108 3202 3202
วัน
3202 3202 3202
ทําความ ท21101 อ21201 ศ21101 พัก ค21101 ลส.นน.
สะอาดเขตครูสิรภัทร ครูFrancis ครูสากล กลาง ครูพรธนีย ยุวฯ บพ.
บริการ 3202 3202 3202
วัน
3202 นศท.
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