cleaning

ชั้น ม. 4/1 หองประจํา 3205 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 ว31101 ค31201 ค31201 ง31101 พัก ท31101 ว31221 อ31101 อ31101
สะอาด ครูเพ็ญภิลั ครูนันทน ครูนันทน ครูนงเยาว กลาง ครูจาริณี ครูทวีศักดิ์ ครูปภังกร ครูปภังกร
เขตบริการ 3205 3205 3205 1120
วัน
3205 1301 1314 1314
ทําความ ว31241 ว31241 ส31101 ค31101 พัก ว31201 ว31103 ส31102 ศ31101
สะอาด ครูโชติมา ครูโชติมา ครูพัทธนั ครูนันทน กลาง ครูวิไล ครูทิวาพร ครูนิรมล ครูณัฎฐ
เขตบริการ 1101 1101 1309 3205
วัน
3205 1312 3205 3405
ทําความ ว31221 ว31221 ท31101 พัก ว31101 ว31101 ประชุม ค31101 ส31231
สะอาด ครูทวีศักดิครู
์ ทวีศักดิ์ ครูจาริณี กลาง ครูเพ็ญภิลครู
ั เพ็ญภิลั ระดับ ครูนันทน ครูสุกรรญ
เขตบริการ 1301 1301 3205
วัน
3205 3205 หอภูพิงค 3205 3205
ทําความ ค31201 ค31201 ก31901 พัก ส31101 อ31205 ว31201 ว31201 กิจกรรม
สะอาด ครูนันทน ครูนันทน ครูญาติกา กลาง ครูพัทธนั ครูEmelia ครูวิไล ครูวิไล ชุมนุม
เขตบริการ 3205 3205 แนะแนว วัน
1309 3205 1201 1201
ทําความ I31201 I31201 พ31101 ว31241 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูเอมอร ครูโชติมา กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 3205 3205 3205 3205
วัน

cleaning

ชั้น ม. 4/3 หองประจํา 1316 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

9

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ว31241 ว31201 ว31103 ส31102 พัก ค31101 ว31101 I31201 I31201
สะอาด ครูโชติมา ครูนิสากร ครูทิวาพร ครูนิรมล กลาง ครูนันทน ครูสมใจ ครูสุชาดา ครูสุชาดา
วัน
เขตบริการ 1316 1316 1312 1316
1316 1316 1316 1316
ทําความ ว31221 ว31221 ง31101 พัก พ31101 ท31101 ค31201 ค31201 ส31101
์ ทวีศักดิครู
์ นงเยาว กลาง ครูเอมอร ครูสมพร ครูนันทน ครูนันทน ครูพัทธนั
สะอาด ครูทวีศักดิครู
เขตบริการ 1301 1301 1316
วัน
1316 1316 1316 1316 1309
ทําความ อ31101 อ31101 ค31101 พัก ว31201 ว31201 ประชุม ศ31101 ส31231
สะอาด ครูปภังกร ครูปภังกร ครูนันทน กลาง ครูนิสากร ครูนิสากร ระดับ ครูณัฎฐ ครูสาวิตรี
เขตบริการ 1314 1314 1316
วัน
1201 1201 หอภูพิงค 3405 1316
ทําความ ว31101 ว31101 อ31205 พัก ท31101 ว31241 ว31241 ก31901 กิจกรรม
สะอาด ครูสมใจ ครูสมใจ ครูEmelia กลาง ครูสมพร ครูโชติมา ครูโชติมา ครูญาติกา ชุมนุม
เขตบริการ 1101 1101 1316
วัน
1316 1101 1101 แนะแนว
ทําความ ว31221 ส31101 ค31201 ค31201 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูทวีศักดิ์ ครูพัทธนั ครูนันทน ครูนันทน กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1301 1309 1316 1316
วัน

cleaning

ชั้น ม. 4/5 หองประจํา 1321 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ค31101 อ31201 ส31101 ส31231
สะอาด ครูธีรพล ครูอาภัสร ครูพัทธนั ครูรวิกาน
เขตบริการ 1321 1321 1309 1321
ทําความ อ31203 ค31201 อ31101 อ31101
สะอาด ครูพิชญโส ครูธีรพล ครูปภังกร ครูปภังกร
เขตบริการ 1321 1321 1314 1314
ทําความ อ31201 ส31101 ว31101 ค31101
สะอาด ครูอาภัสร ครูพัทธนั ครูเพ็ญภิลั ครูธีรพล
เขตบริการ 1321 1309 1321 1321
ทําความ ค31201 ค31201 พ31101 ก31901
สะอาด ครูธีรพล ครูธีรพล ครูเอมอร ครูญาติกา
เขตบริการ 1321 1321 1321 แนะแนว
ทําความ ค31201 อ31203 ท31101 ศ31101
สะอาด ครูธีรพล ครูพิชญโส ครูสมพร ครูณัฐกาน
เขตบริการ 1321 1321 1321 3404

cleaning

พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

ชั้น ม. 4/7 หองประจํา 1322 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

5

6

7

8

9

ชั้น ม. 4/4 หองประจํา 1317 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชั้น ม. 4/6 หองประจํา 3302 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

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 ส31102 ส31281 ง31101 พัก อ31205 ส31241 ค31101
สะอาด ครูนิรมล ครูพัทธนั ครูนงเยาว กลาง ครูEmelia ครูสายโส ครูนันทน
เขตบริการ 1322 1309 1120
วัน
1322 1322 1322
ทําความ ก31901 ท31203 ท31203 ส31101 พัก ว31101 ท31101 พ31101 ศ31101
สะอาด ครูญาติกา ครูสมพร ครูสมพร ครูอรอุมา กลาง ครูเพ็ญภิลั ครูจาริณี ครูจรัส ครูณัฐกาน
เขตบริการ แนะแนว 1322 1322 1322
วัน
1322 1322 หลังยิม1 3404
ทําความ ท31201 ท31201 ส31281 ค31101 พัก
ประชุม ว31103 ส31231
สะอาด ครูนภาภร ครูนภาภร ครูพัทธนั ครูนันทน กลาง
ระดับ ครูทิวาพร ครูฉันทนา
เขตบริการ 1103 1103 1309 1322
วัน
หอภูพิงค 1312 1322
ทําความ จ31205 ส31241
ส31101 พัก ท31101 I31201 I31201 กิจกรรม
สะอาด ครูวลัยรัต ครูสายโส
ครูอรอุมา กลาง ครูจาริณี ครูสุกรรญครูสุกรรญ ชุมนุม
เขตบริการ 1322 1322
1322
วัน
1322 1322 1322
ทําความ ว31101 ว31101 อ31101 อ31101 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูเพ็ญภิลครู
ั เพ็ญภิลัครูปภังกร ครูปภังกร กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1322 1322 1314 1314
วัน

4

ทําความ I31201 I31201 ว31201 ว31103 พัก ว31221 ค31201 อ31205 ก31901
สะอาด ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูนิสากร ครูทิวาพร กลาง ครูทวีศักดิ์ ครูธีรพล ครูEmelia ครูญาติกา
วัน
เขตบริการ 1317 1317 1317 1312
1301 1317 1317 แนะแนว
ทําความ ค31201 อ31101 อ31101 ง31101 พัก ว31101 ว31101 ส31101 ท31101
สะอาด ครูธีรพล ครูพงษนิ ครูพงษนิ ครูนงเยาว กลาง ครูนิสากร ครูนิสากร ครูพัทธนั ครูสมพร
เขตบริการ 1317 1317 1317 1317
วัน
1317 1317 1309 1317
ทําความ ว31241 ว31101 ค31101 พัก ว31221 ว31221 ประชุม ส31102 ท31101
สะอาด ครูโชติมา ครูนิสากร ครูธีรพล กลาง ครูทวีศักดิครู
์ ทวีศักดิ์ ระดับ ครูนิรมล ครูสมพร
เขตบริการ 1317 1317 1317
วัน
1301 1301 หอภูพิงค 1317 1317
ทําความ ว31201 ว31201 ส31231 พ31101 พัก ส31101 ค31201 ค31201 กิจกรรม
สะอาด ครูนิสากร ครูนิสากร ครูสุจินต ครูเอมอร กลาง ครูพัทธนั ครูธีรพล ครูธีรพล ชุมนุม
เขตบริการ 1201 1201 1317 1317
วัน
1309 1317 1317
ทําความ ว31241 ว31241 ค31101 ศ31101 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูโชติมา ครูโชติมา ครูธีรพล ครูณัฎฐ กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1101 1101 1317 3405
วัน

cleaning

ทําความ อ31201 ว31101 ศ31101 ค31101 พัก จ/ญ3120จ/ญ3120 ง31101
สะอาด ครูอาภัสร ครูเพ็ญภิลครู
ั ณัฐกาน ครูธีรพล กลาง ญ3305 ญ3305 ครูนงเยาว
เขตบริการ 3302 3302 3404 3302
วัน จ3302 จ3302 1120
ทําความ I31201 I31201 ส31101 ค31101 พัก จ/ญ3120จ/ญ3120 ท31101 ส31102
สะอาด ครูสุกรรญครูสุกรรญ ครูอรอุมา ครูธีรพล กลาง ญ 3305 ญ 3305 ครูสมพร ครูนิรมล
เขตบริการ 3302 3302 3302 3302
วัน จ3302 จ 3302 3302 3302
ส31231
ทําความ จ/ญ3120 อ31201 ก31901 พ31101 พัก จ/ญ3120 ประชุม
สะอาด ญ3305 ครูอาภัสร ครูญาติกา ครูจรัส กลาง ญ 3305 ระดับ
ครูอมราลั
เขตบริการ จ 3302 3302 3302 หลังยิม1 วัน จ 3302 หอภูพิงค
3302
ทําความ จ/ญ3120จ/ญ3120 ส31101 พัก อ31205 ท31101 ว31101 ว31101 กิจกรรม
สะอาด ญ 3305 ญ3305 ครูอรอุมา กลาง ครูEmelia ครูสมพร ครูเพ็ญภิลครู
ั เพ็ญภิลั ชุมนุม
เขตบริการ จ 3302 จ 3302 3302
วัน
3302 3302 3302 3302
ทําความ ว31103 จ/ญ3120 อ31101 อ31101 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูทิวาพร ญ3305 ครูพงษนิ ครูพงษนิ กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1312 จ 3302 3302 3302
วัน

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

9

อ31205
ว31101 ว31101
ครูEmelia
ครูเพ็ญภิลครู
ั เพ็ญภิลั
1321
1321 1321
I31201 I31201 ว31103
ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูทิวาพร
1321 1321 1312
อ31203 ประชุม ท31101 ม31205
ครูพิชญโส ระดับ ครูสมพร ครูวริสา
1321 หอภูพิงค 1321 1321
ส31102 ง31101 กิจกรรม
ครูนิรมล ครูนงเยาว ชุมนุม
1321 1120
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
นศท. นศท. นศท. นศท.

2

ทําความ ง31101 ค31101 ว31241 ว31241 พัก ว31201 ว31201 ก31901 พ31101
สะอาด ครูนงเยาว ครูธีรพล ครูโชติมา ครูโชติมา กลาง ครูวิไล ครูวิไล ครูญาติกา ครูเอมอร
เขตบริการ 1123 1306 1101 1101
วัน
1201 1201 แนะแนว 1306
ทําความ ว31101 ว31101 ท31101 ส31101 พัก ค31201 ค31201 ศ31101 ส31231
สะอาด ครูเพ็ญภิลครู
ั เพ็ญภิลั ครูจาริณี ครูพัทธนั กลาง ครูธีรพล ครูธีรพล ครูณัฎฐ ครูสายโส
เขตบริการ 1306 1306 1306 1309
วัน
1306 1306 3405 1306
ทําความ ค31101 ว31241 ว31103 พัก I31201 I31201 ประชุม ว31201 อ31205
สะอาด ครูธีรพล ครูโชติมา ครูทิวาพร กลาง ครูสุชาดา ครูสุชาดา ระดับ ครูวิไล ครูEmelia
เขตบริการ 1306 1306 1312
วัน
1306 1306 หอภูพิงค 1201 1306
ทําความ อ31101 อ31101 ค31201 ว31101 พัก ส31102 ว31221 ว31221 กิจกรรม
สะอาด ครูพงษนิ ครูพงษนิ ครูธีรพล ครูเพ็ญภิลั กลาง ครูนิรมล ครูทวีศักดิครู
์ ทวีศักดิ์ ชุมนุม
เขตบริการ 1306 1306 1306 1306
วัน
1306 1301 1301
ทําความ ท31101 ว31221 ส31101 ค31201 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูจาริณี ครูทวีศักดิ์ ครูพัทธนั ครูธีรพล กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1306 1301 1309 1306
วัน

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.

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. 4/2 หองประจํา 1306 ภาคเรียนที่ 1/2564

ชั้น ม. 4/8 หองประจํา 1323 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

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 ส31241 อ31101 อ31101 ศ31101
สะอาด ครูสายโส ครูพงษนิ ครูพงษนิ ครูณัฐกาน
เขตบริการ 1323 1323 1323 3404
ทําความ ค31101 ท31101 ท31201 ท31201
สะอาด ครูนันทน ครูจาริณี ครูนภาภร ครูนภาภร
เขตบริการ 1323 1323 1103 1103
ทําความ ส31281 ส31102 ท31203 ท31203
สะอาด ครูพัทธนั ครูนิรมล ครูสมพร ครูสมพร
เขตบริการ 1309 1323 1323 1323
ทําความ ก31205 ก31901 ส31241 พัก
สะอาด ครูสมฤดี ครูญาติกา ครูสายโส กลาง
เขตบริการ 1323 แนะแนว 1323
วัน
ทําความ ส31101 ว31103 ง31101 พัก
สะอาด ครูอรอุมา ครูทิวาพร ครูนงเยาว กลาง
เขตบริการ 1323 1312 1120
วัน

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

ว31101 ส31281 ส31231
ครูสมใจ ครูพัทธนั ครูสมใจ
1323 1309 1323
I31201 I31201 ส31101
ครูสุกรรญครูสุกรรญ ครูอรอุมา
1323 1323 1323
อ31205 ประชุม ว31101 ว31101
ครูEmelia ระดับ ครูสมใจ ครูสมใจ
1323 หอภูพิงค 1101 1101
พ31101 ค31101 ท31101 กิจกรรม
ครูจรัส ครูนันทน ครูจาริณี ชุมนุม
หลังยิม1 1323 1323
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
นศท. นศท. นศท. นศท.

cleaning

ชั้น ม. 4/9 หองประจํา 1324 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

ชั้น ม. 4/10 หองประจํา 1325 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 ส31281 ส31241 พ31101 ส31231
สะอาด ครูพัทธนั ครูสายโส ครูจรัส ครูวรรณา
เขตบริการ 1309 1324 หลังยิม1 1324
ทําความ ญ31205 ค31101 I31201 I31201
สะอาด ครูสุภาวรร ครูนันทน ครูฉันทนาครูฉันทนา
เขตบริการ 1324 1324 1324 1324
ทําความ ว31101 ท31101 ส31101 ว31103
สะอาด ครูนิสากร ครูจาริณี ครูอรอุมา ครูทิวาพร
เขตบริการ 1324 1324 1324 1312
ทําความ ส31101 ส31102 อ31101 อ31101
สะอาด ครูอรอุมา ครูนิรมล ครูปภังกร ครูปภังกร
เขตบริการ 1324 1324 1314 1314
ทําความ ว31101 ว31101 ศ31101 ง31101
สะอาด ครูนิสากร ครูนิสากร ครูณัฐกานครูนงเยาว
เขตบริการ 1324 1324 3404 1120

พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

อ31205 ท31101 ท31203 ท31203
ครูEmelia ครูจาริณี ครูสมพร ครูสมพร
1324 1324 1324 1324
ก31901 ท31201 ท31201
ครูญาติกา ครูสุมาธิป ครูสุมาธิป
แนะแนว 1324 1324
ประชุม ส31281
ระดับ ครูพัทธนั
หอภูพิงค 1309
ส31241
ค31101 กิจกรรม
ครูนันทน ชุมนุม
ครูสายโส
1324
1324
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
นศท. นศท. นศท. นศท.

1

2

3

4

5

6

7

8

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 ศ31101 ส31241 ท31203 ท31203
สะอาดเขตครูณัฐกานครูพงศศัก ครูสมพร ครูสมพร
บริการ 3404 1325 1325 1325
ทําความ ม31205 ว31103
ค31101
สะอาดเขต ครูวริสา ครูทิวาพร
ครูวิภาวดี
บริการ 1325 1312
1124
ทําความ I31201 I31201 ส31102 ก31901
สะอาดเขต ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูนิรมล ครูญาติกา
บริการ 1325 1325 1325 1325
ทําความ ว31101 ว31101
ส31241
สะอาดเขตครูเพ็ญภิลครู
ั เพ็ญภิลั
ครูพงศศัก
บริการ 1325 1325
1325
ทําความ อ31205 ส31101 ค31101 ง31101
สะอาดเขตครูEmelia ครูอรอุมา ครูวิภาวดี ครูวรรณา
บริการ 1325 1325 1124 1325
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พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

อ31101 อ31101 ส31281
ครูพงษนิ ครูพงษนิ ครูพัทธนั
1325 1325 1325
ท31101 ว31101 ท31201 ท31201
ครูจาริณี ครูเพ็ญภิลัครูนภาภร ครูนภาภร
1325 1325 1105 1105
ส31101 ประชุม พ31101
ครูอรอุมา ระดับ ครูจรัส
1325 หอภูพิงค หลังยิม1
ส31231 ท31101 ส31281 กิจกรรม
ครูกาณติม ครูจาริณี ครูพัทธนั ชุมนุม
1325 1325 1325
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
นศท. นศท. นศท. นศท.

