cleaning

ชั้น ม. 5/1 หองประจํา 3206 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 ท32101 ท32101 ว32201 ว32201
สะอาด ครูรวิกาน ครูรวิกาน ครูวิสุทธิ์ ครูวิสุทธิ์
เขตบริการ 3206 3206 1201 1201
ทําความ อ32205 ค32201 ว32241 ว32241
สะอาด ครูFrancis ครูธีราภร ครูสมใจ ครูสมใจ
เขตบริการ 3206 3206 1101 1101
ทําความ ส32102 อ32101 ว32221 ว32221
สะอาด ครูอรอุมา ครูอรณิชช ครูสาวิตรี ครูสาวิตรี
เขตบริการ 3206 3206 1301 1301
ทําความ ว32221 ค32201 ว32101 ว32201
สะอาด ครูสาวิตรี ครูธีราภร ครูทวีศักดิ์ ครูวิสุทธิ์
เขตบริการ 3206 3206 3206 1201
ทําความ ค32101 ส32101 ค32201 พัก
สะอาด ครูอุราพร ครูสายโส ครูธีราภร กลาง
เขตบริการ 3206 3206 3206
วัน

cleaning

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

ศ32101
ค32201 อ32101
ครูสุวิรากร
ครูธีราภร ครูอรณิชช
3403
3206 3206
ว32103 ว32101 ว32101 พ32101
์ ทวีศักดิ์ ครูอนันต
ครูนฤมล ครูทวีศักดิครู
คอมการง 3206 3206 โรงยิมช.3
ส32101 ค32101 ประชุม
ครูสายโส ครูอุราพร ระดับ
3206 3206 หอภูพิงค
ส32233 ก32901 ว32241 กิจกรรม
ครูภนิตา ครูญาติกา ครูสมใจ ชุมนุม
3206 แนะแนว 1101
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
นศท. นศท. นศท. นศท.

ชั้น ม. 5/3 หองประจํา 1221 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ อ32101 ค32201 ว32221
สะอาด ครูอัจฉรา ครูธีราภร ครูสาวิตรี
เขตบริการ 1221 1221 1301
ทําความ ว32201 ว32201 ส32101
สะอาด ครูวิสุทธิ์ ครูวิสุทธิ์ ครูสายโส
เขตบริการ 1201 1201 1221
ทําความ ค32101 ส32102 ว32241
สะอาด ครูอุราพร ครูอรอุมา ครูสมใจ
เขตบริการ 1221 1221 1101
ทําความ ว32101 ว32101 ว32201
สะอาด ครูสุกรรญครูสุกรรญ ครูวิสุทธิ์
เขตบริการ 1221 1221 1201
ทําความ ท32101 ท32101 ส32101
สะอาด ครูรวิกาน ครูรวิกาน ครูสายโส
เขตบริการ 1221 1221 1221

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

9

cleaning

พ32101
พัก ว32101 อ32205 ค32101
ครูอนันต
กลาง ครูสุกรรญครูFrancis ครูอุราพร
โรงยิมช.3
วัน
1221 1221 1221
พัก ว32221 ว32221 ค32201 ศ32101 ก32901
กลาง ครูสาวิตรี ครูสาวิตรี ครูธีราภร ครูสุวิรากรครูญาติกา
วัน
1301 1301 1221 3403 แนะแนว
ว32241 พัก ค32201 ว32103 ประชุม
ครูสมใจ กลาง ครูธีราภร ครูนฤมล ระดับ
1221 คอมการง หอภูพิงค
1101
วัน
พัก
ค32201 อ32101 ส32233 กิจกรรม
กลาง
ครูธีราภร ครูอัจฉรา ครูอโนรัต ชุมนุม
วัน
1221 1221 1221
ว32241 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
ครูสมใจ กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
1101
วัน

ชั้น ม. 5/5 หองประจํา 1303 ภาคเรียนที่ 1/2564
1
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3

4

5
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7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

cleaning

ชั้น ม. 5/7 หองประจํา 1304 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. 5/4 หองประจํา 1302 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชั้น ม. 5/6 หองประจํา 3303 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 ท32201 ท32201 ส32102 พัก
อ32101 ส32101
สะอาด ครูสุอัญชลีครูสุอัญชลี ครูอรอุมา กลาง
ครูอัจฉรา ครูสายโส
เขตบริการ 1304 1304 1304
วัน
1304 1304
ทําความ ศ32101 ค32101 ส32225 พัก ก32901
ม 1304 ส32242
สะอาด ครูสุวิรากร ครูอุราพร ครูนิรมล กลาง ครูญาติกา
ญ ครูศรัณย
เขตบริการ 3403 1304 1304
วัน แนะแนว
ก 1326 1304
ทําความ อ32101 ท32203 ท32203 ส32101 พัก ว32101
ประชุม พ32101
สะอาด ครูอัจฉรา ครูสุนีย ครูสุนีย ครูสายโส กลาง ครูสุกรรญ
ระดับ ครูอมรินท
เขตบริการ 1304 1304 1304 1304
วัน
1304
หอภูพิงค โรงยิม3
ทําความ ส32225 ท32101 ท32101 ส32233 พัก ค32101 อ32205 ส32242 กิจกรรม
สะอาด ครูนิรมล ครูรวิกาน ครูรวิกาน ครูวารี กลาง ครูอุราพร ครูFrancis ครูศรัณย ชุมนุม
เขตบริการ 1304 1304 1304 1304
วัน
1304 1304 1304
ทําความ ว32101 ว32101 ว32103 พัก
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสุกรรญครูสุกรรญ ครูนฤมล กลาง
นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1304 1304 คอมการง วัน

4

ทําความ ว32241 ว32241 ค32201 ว32103 พัก
ส32102 ศ32101
สะอาด ครูสมใจ ครูสมใจ ครูธีราภร ครูนฤมล กลาง
ครูอติพงคครูสุวิรากร
เขตบริการ 1101 1101 1302 คอมการง วัน
1302 3403
ทําความ อ32101 ว32221 ค32201 พัก ว32201 ว32201 ส32101 ค32101
สะอาด ครูอัจฉรา ครูสุชาดา ครูธีราภร กลาง ครูวิสุทธิ์ ครูวิสุทธิ์ ครูสุจินต ครูอุราพร
เขตบริการ 1302 1302 1302
วัน
1201 1201 1302 1302
ทําความ ว32101 ค32201 พ32101 พัก ส32101 ท32101 ท32101 ประชุม ก32901
สะอาด ครูสุธาวัล ครูธีราภร ครูอนันต กลาง ครูสุจินต ครูทรงภพครูทรงภพ ระดับ ครูญาติกา
เขตบริการ 1302 1302 โรงยิมช.3 วัน
1302 1302 1302 หอภูพิงค แนะแนว
ทําความ ว32221 ว32221 ค32201 พัก ค32101 ส32233 ว32241 อ32101 กิจกรรม
สะอาด ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูธีราภร กลาง ครูอุราพร ครูราตรี ครูสมใจ ครูอัจฉรา ชุมนุม
เขตบริการ 1301 1301 1302
วัน
1302 1302 1302 1302
ทําความ ว32101 ว32101 ว32201 อ32205 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสุธาวัล ครูสุธาวัล ครูวิสุทธิ์ ครูFrancis กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1302 1302 1201 1302
วัน

cleaning

ทําความ ส32101 อ32101 จ32201 ก32901
สะอาด ครูสุจินต ครูอรณิชช ครูวลัยรัต ครูญาติกา
เขตบริการ 3303 3303 3303 แนะแนว
ทําความ ส32102 อ32205 จ32203 พ32101
สะอาด ครูอติพงคครูFrancis ครูอมราภั ครูอมรินท
เขตบริการ 3303 3303 3303 โรงยิม3
ทําความ อ32101 จ32203 ส32233 พัก
สะอาด ครูอรณิชช ครูอมราภั ครูฉัตรชัย กลาง
เขตบริการ 3303 3303 3303
วัน
ทําความ ท32101 ท32101 อ32201 พัก
สะอาด ครูทรงภพครูทรงภพ ครูอัจฉรา กลาง
เขตบริการ 3303 3303 3303
วัน
ทําความ ศ32101 ค32101 จ32201 ว32103
สะอาด ครูสุวิรากร ครูอุราพร ครูวลัยรัต ครูนฤมล
เขตบริการ 3403 3303 3303 คอมการง

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

ทําความ ว32101 ว32101 ก32901 ส32102 พัก ส32233 อ32201
สะอาด ครูสุกรรญครูสุกรรญครูญาติกา ครูอรอุมา กลาง ครูประเวศ ครูพรสิน
เขตบริการ 1303 1303 แนะแนว 1303
1303 1303
วัน
ทําความ ค32101 อ32101 ค32201 ส32101 พัก อ32203 ว32103 อ32205
สะอาด ครูอุราพร ครูอัจฉรา ครูชัญญา ครูสายโส กลาง ครูลักขณา ครูนฤมล ครูFrancis
เขตบริการ 1303 1303 1303 1303
วัน
1303 คอมการง 1303
ทําความ ค32201 ท32101 ท32101 พัก ว32101 พ32101 ศ32101 ประชุม
สะอาด ครูชัญญา ครูรวิกาน ครูรวิกาน กลาง ครูสุกรรญครูอมรินทครูสุวิรากร ระดับ
เขตบริการ 1303 1303 1303
วัน
1303 โรงยิม3 3403 หอภูพิงค
ทําความ อ32203 จ32205
ค32201 พัก อ32201 ส32101 ค32101 กิจกรรม
สะอาด ครูลักขณา ครูวลัยรัต
ครูชัญญา กลาง ครูพรสิน ครูสายโส ครูอุราพร ชุมนุม
เขตบริการ 1303 1303
1303
วัน
1303 1303 1303
ทําความ อ32203 อ32101 ค32201 พัก
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูลักขณา ครูอัจฉรา ครูชัญญา กลาง
นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1303 1303 1303
วัน

2

ทําความ ว32101 ว32101 ว32103 พัก
ค32101 อ32101 อ32205
สะอาด ครูทวีศักดิครู
์ ทวีศักดิ์ ครูนฤมล กลาง
ครูอุราพร ครูอัจฉรา ครูFrancis
เขตบริการ 1211 1211 คอมการง วัน
1211 1211 1211
ทําความ ท32101 ท32101 ว32221 พ32101 พัก ค32201 ว32241 ว32241 ศ32101
สะอาด ครูทรงภพครูทรงภพ ครูสุชาดา ครูอนันต กลาง ครูธีราภร ครูสมใจ ครูสมใจ ครูสุวิรากร
เขตบริการ 1211 1211 1301 โรงยิมช.3 วัน
1211 1101 1101 3403
ทําความ ก32901 ค32101 ว32201 ว32201 พัก ส32101 ค32201 ประชุม ส32233
สะอาด ครูญาติกา ครูอุราพร ครูวิสุทธิ์ ครูวิสุทธิ์ กลาง ครูสุจินต ครูธีราภร ระดับ ครูณัฐติกา
เขตบริการ แนะแนว 1211 1201 1201
วัน
1211 1211 หอภูพิงค 1211
ทําความ อ32101 ว32101
พัก ว32221 ว32221 ค32201 ส32102 กิจกรรม
สะอาด ครูอัจฉรา ครูทวีศักดิ์
กลาง ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูธีราภร ครูอติพงค ชุมนุม
เขตบริการ 1211 1211
วัน
1301 1301 1211 1211
ทําความ ส32101 ค32201 ว32241 ว32201 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสุจินต ครูธีราภร ครูสมใจ ครูวิสุทธิ์ กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1211 1211 1101 1201
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. 5/2 หองประจํา 1211 ภาคเรียนที่ 1/2564

ว32101 ว32101
ครูสุธาวัล ครูสุธาวัล
3303 3303
อ32201 จ32201 จ32201
ครูอัจฉรา ครูวลัยรัต ครูวลัยรัต
3303 3303 3303
ค32101 ว32101 ประชุม จ32201
ครูอุราพร ครูสุธาวัล ระดับ ครูวลัยรัต
3303 3303 หอภูพิงค 3303
ส32101 จ32203 จ32201 กิจกรรม
ครูสุจินต ครูอมราภั ครูวลัยรัต ชุมนุม
3303 3303 3303
พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

ชั้น ม. 5/8 หองประจํา 1305 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 ค32101 ส32242 ส32225 พัก
สะอาด ครูอุราพร ครูศรัณย ครูนิรมล กลาง
เขตบริการ 1305 1305 1305
วัน
ทําความ
ท32201 ท32201 ส32225
สะอาด
ครูสุอัญชลีครูสุอัญชลี ครูนิรมล
เขตบริการ
1305 1305 1305
ทําความ ส32101 อ32101
อ32205
สะอาด ครูสุจินต ครูอัจฉรา
ครูFrancis
เขตบริการ 1305 1305
1305
ทําความ ค32101 ศ32101 ท32203 ท32203
สะอาด ครูอุราพร ครูสุวิรากร ครูสุนีย ครูสุนีย
เขตบริการ 1305 3403 1305 1305
ทําความ อ32101 ส32101 ก32901 พัก
สะอาด ครูอัจฉรา ครูสุจินต ครูญาติกา กลาง
เขตบริการ 1305 1305 แนะแนว วัน
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ส32102 ท32101 ท32101 พ32101
ครูอรอุมา ครูทรงภพครูทรงภพครูอมรินท
1305 1305 1305 โรงยิม3
พัก ว32101 ม 1304
ส32242
กลาง ครูสุธาวัล ญ
ครูศรัณย
วัน
1305 ก 1326
1305
พัก ว32103 ส32233 ประชุม
กลาง ครูนฤมล ครูอรอุมา ระดับ
วัน คอมการง 1305 หอภูพิงค
พัก
ว32101 ว32101 กิจกรรม
กลาง
ครูสุธาวัล ครูสุธาวัล ชุมนุม
วัน
1305 1305
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
นศท. นศท. นศท. นศท.

cleaning

ชั้น ม. 5/9 หองประจํา 1310 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 ส32242 อ32101
พัก
สะอาด ครูศรัณย ครูอัจฉรา
กลาง
เขตบริการ 1310 1310
วัน
ทําความ ส32102 ศ32101 ท32101 ท32101
สะอาด ครูอรอุมา ครูสุวิรากร ครูรวิกาน ครูรวิกาน
เขตบริการ 1310 3403 1310 1310
ทําความ ว32101 ว32101 ส32101 พัก
สะอาด ครูสุกรรญครูสุกรรญ ครูสายโส กลาง
เขตบริการ 1310 1310 1310
วัน
ทําความ ส32242 ค32101
อ32101
สะอาด ครูศรัณย ครูอุราพร
ครูอัจฉรา
เขตบริการ 1310 1310
1310
ทําความ ท32203 ท32203 ส32225 ก31902
สะอาด ครูสุนีย ครูสุนีย ครูนิรมล ครูญาติกา
เขตบริการ 1310 1310 1310 แนะแนว

พัก
กลาง
วัน

พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

ว32101 ว32103 พ32101
ครูสุกรรญ ครูนฤมล ครูอมรินท
1310 คอมการง โรงยิม3
ค32101 ม 1304 ส32101
ครูอุราพร ญ ครูสายโส
1310 ก 1326 1310
ส32233 ส32225 ประชุม
ครูสมทรง ครูนิรมล ระดับ
1310 1310 หอภูพิงค
อ32205 ท32201 ท32201 กิจกรรม
ครูFrancisครูสุอัญชลีครูสุอัญชลี ชุมนุม
1310 1310 1310
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
นศท. นศท. นศท. นศท.
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