cleaning

ชั้น ม. 6/1 หองประจํา 3207 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 ว33201 ว33201 ค33101 ท33101 พัก ว33241 ว33241
สะอาด ครูอมราลั ครูอมราลั ครูวิภาวดี ครูวารี กลาง ครูภนิตา ครูภนิตา
เขตบริการ 1201 1201 1124 3207
วัน
1101 1101
ทําความ ว33101 ว33101 ค33201 อ33101 พัก ส33101 ว33281 ก33901 ว33221
สะอาด ครูนิสากร ครูนิสากร ครูวิภาวดี ครูอรนันท กลาง ครูสมทรง ครูอโนรัต ครูประเวศครูณัฐติกา
เขตบริการ 1202 1202 1124 3207
วัน
3207 1222 แนะแนว 1301
ทําความ อ33205 ว33201 ศ33101 พัก ท33101 ส33235 ค33101
ประชุม
สะอาด ครูJeffers ครูอมราลั ครูนุสรณ กลาง ครูวารี ครูนันทน ครูวิภาวดี
ระดับ
เขตบริการ 3207 1201 ดนตรีไทย วัน
หอภูพิงค
3207 3207 1124
ทําความ ค33201 ค33201 พ33101 พัก
ว33101 อ33101 ว33241 กิจกรรม
สะอาด ครูวิภาวดี ครูวิภาวดี ครูอนันต กลาง
ครูนิสากร ครูอรนันท ครูภนิตา ชุมนุม
เขตบริการ 1124 1124 โรงยิมช.3 วัน
1202 3207 3207
ทําความ ค33201 ส33101 ว33221 ว33221 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูวิภาวดี ครูสมทรงครูณัฐติกาครูณัฐติกา กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1124 3207 1301 1301
วัน

cleaning

ชั้น ม. 6/3 หองประจํา 1104 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

9

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ว33281 ค33201 ว33101 ว33101 พัก อ33205 ส33101
สะอาด ครูอโนรัต ครูราตรี ครูกัมพล ครูกัมพล กลาง ครูJeffers ครูสมทรง
วัน
เขตบริการ 1222 1104 1202 1202
1104 1104
ทําความ
ค33101 ก33901 พัก ศ33101 ท33101 อ33101 ว33221 ส33235
ครูราตรี ครูประเวศ กลาง ครูนุสรณ ครูวารี ครูอรนันทครูณัฐติกา ครูธีราภร
สะอาด
เขตบริการ
1104 แนะแนว วัน ดนตรีไทย 1104 1104 1301 1104
ทําความ ว33201 ค33201 ค33201 พ33101 พัก ว33241 ว33241
ประชุม
สะอาด ครูอมราลั ครูราตรี ครูราตรี ครูอนันต กลาง ครูภนิตา ครูภนิตา
ระดับ
เขตบริการ 1201 1104 1104 โรงยิมช.3 วัน
หอภูพิงค
1101 1101
ทําความ ค33201 อ33101 ว33221 ว33221 พัก ส33101 ว33101 ท33101 กิจกรรม
สะอาด ครูราตรี ครูอรนันทครูณัฐติกาครูณัฐติกา กลาง ครูสมทรง ครูกัมพล ครูวารี ชุมนุม
เขตบริการ 1104 1104 1301 1301
วัน
1104 1202 1104
ทําความ ว33201 ว33201 ค33101 ว23241 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูอมราลั ครูอมราลั ครูราตรี ครูภนิตา กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1201 1201 1104 1104
วัน

cleaning

ชั้น ม. 6/5 หองประจํา 3304 ภาคเรียนที่ 1/2564
1
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อ.
พ.
พฤ.
ศ.

cleaning

ชั้น ม. 6/7 หองประจํา 1210 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

4

5

6

7

8

9

พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

ว33101 ว33101 อ33205
ครูนิสากร ครูนิสากร ครูJeffers
1103 1103 1103
ท33101 ค33101 อ33101
ครูทรงภพ ครูราตรี ครูอรนันท
1103 1103 1103
ค33101 ว33221 ส33235 ประชุม
ครูราตรี ครูณัฐติกา ครูสุชาดา ระดับ
1103 1301 1103 หอภูพิงค
ว33201 ว33101 ท33101 กิจกรรม
ครูอมราลั ครูนิสากร ครูทรงภพ ชุมนุม
1201 1103 1103
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
นศท. นศท. นศท. นศท.

ชั้น ม. 6/4 หองประจํา 1105 ภาคเรียนที่ 1/2564
1

จ.

2

3

4

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ อ33203 ค33101 ส33235 ญ33205
สะอาด ครูอุราภร ครูวิภาวดี ครูปภังกรครูสุภาวรร
เขตบริการ 1105 1124 1105 1105
ทําความ ส33101 ค33201 พ33101 พัก
สะอาด ครูสมทรง ครูวิภาวดี ครูอนันต กลาง
เขตบริการ 1105 1124 โรงยิมช.3 วัน
ทําความ ค33201 ค33201 ท33101 ก33901
สะอาด ครูวิภาวดี ครูวิภาวดี ครูทรงภพครูประเวศ
เขตบริการ 1124 1124 1105 แนะแนว
ทําความ อ33203 ส33101 อ33201 ว33101
สะอาด ครูอุราภร ครูสมทรง ครูบงกช ครูกัมพล
เขตบริการ 1105 1105 1105 1202
ทําความ อ33203 ค33201
อ33101
สะอาด ครูอุราภร ครูวิภาวดี
ครูอรนันท
เขตบริการ 1105 1124
1105

cleaning

5

6

7

8

9

พัก ส33228 ว33281
กลาง ครูพงศศัก ครูอโนรัต
วัน
1105 1222
ศ33101 อ33201 ว33101 ว33101
ครูนุสรณ ครูบงกช ครูกัมพล ครูกัมพล
ดนตรีไทย 1105 1202 1202
พัก อ33101 อ33205 ส33228 ประชุม
กลาง ครูอรนันท ครูJeffers ครูพงศศัก ระดับ
1105 1105 1105 หอภูพิงค
วัน
พัก
ท33101 ค33101 กิจกรรม
ครูทรงภพ ครูวิภาวดี ชุมนุม
กลาง
1105 1124
วัน
พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
วัน

ชั้น ม. 6/6 หองประจํา 1209 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 ส33101 ว33281 พ33201 พ33201 พัก ศ33101 อ33101
สะอาด ครูสมทรง ครูอโนรัต ครูอนันต ครูอนันต กลาง ครูนุสรณ ครูอรนันท
เขตบริการ 1209 1222 โรงยิมช.3 โรงยิมช.3 วัน ดนตรีไทย 1209
ทําความ ท33203 ท33203 ค33101 ส33221 พัก ส33228 ท33101 ม 1209
สะอาด ครูวารี ครูวารี ครูราตรี ครูภาวิมล กลาง ครูพงศศักครูทรงภพ ญ 1210
เขตบริการ 1318 1318 1209 1209
วัน
1209 1209 ก 1326
ทําความ อ33101 ท33101 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก อ33205 ว33101 ว33101 ประชุม
สะอาด ครูอรนันทครูทรงภพ ม.6
ม.6
กลาง ครูJeffers ครูกัมพล ครูกัมพล ระดับ
เขตบริการ 1209 1209
วัน
1209 1202 1202 หอภูพิงค
ทําความ ส33235 ส33228 ค33101 พัก ส33221 ก33901 ส33101 พ33101 กิจกรรม
สะอาด ครูนงเยาวครูพงศศัก ครูราตรี กลาง ครูภาวิมล ครูประเวศครูสมทรง ครูอนันต ชุมนุม
เขตบริการ 1209 1209 1209
วัน
1209 แนะแนว 1209 โรงยิมช.3
ทําความ ท33201 ท33201 ว33101 พัก
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูทรงภพครูทรงภพ ครูกัมพล กลาง
นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1209 1209 1202
วัน

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.

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 ญ 3305 ญ 3305 ท33101 พัก
ค33101 ค33101 พ33101
สะอาด จ 3304 จ 3304 ครูวารี กลาง
ครูราตรี ครูราตรี ครูอนันต
เขตบริการ
3304 3304 โรงยิมช.3
3304
วัน
ทําความ ญ 3305 ญ 3305 อ33101 พัก ส33228 อ33201 ส33101 อ33203
สะอาด จ 3304 จ 3304 ครูอรนันท กลาง ครูพงศศัก ครูบงกช ครูสมทรง ครูอุราภร
เขตบริการ
3304
วัน
3304 3304 3304 3304
ทําความ อ33201 อ33205 ว33101 ว33101 พัก ท33101 ว33281 ญ 3305 ประชุม
สะอาด ครูบงกช ครูJeffers ครูกัมพล ครูกัมพล กลาง ครูวารี ครูอโนรัต จ 3304 ระดับ
เขตบริการ 3304 3304 1202 1202
หอภูพิงค
วัน
3304 1222
อ33203 กิจกรรม
ทําความ ส33228 ส33235 ศ33101 พัก ก33901 อ33101
สะอาด ครูพงศศัก ครูทิวาพร ครูนุสรณ กลาง ครูประเวศครูอรนันท
ครูอุราภร ชุมนุม
เขตบริการ 3304 3304 ดนตรีไทย วัน แนะแนว 3304
3304
ทําความ ญ 3305 อ33203 ส33101 ว33101 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด จ 3304 ครูอุราภร ครูสมทรง ครูกัมพล กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ
3304 3304 1202
วัน

2

ทําความ ว33221 ว33221 ค33201 พัก
สะอาด ครูณัฐติกาครูณัฐติกา ครูราตรี กลาง
เขตบริการ 1301 1301 1103
วัน
ทําความ ว33281 ส33101 ว33201 ว33201
สะอาด ครูอโนรัต ครูสมทรง ครูอมราลั ครูอมราลั
เขตบริการ 1222 1103 1201 1201
ทําความ ว33241 ว33241 ก33901 ศ33101
สะอาด ครูภนิตา ครูภนิตา ครูประเวศ ครูนุสรณ
เขตบริการ 1101 1101 แนะแนว ดนตรีไทย
ทําความ ส33101 ค33201 อ33101 พ33101
สะอาด ครูสมทรง ครูราตรี ครูอรนันท ครูอนันต
เขตบริการ 1103 1103 1103 โรงยิมช.3
ทําความ ค33201 ค33201 ว33241 พัก
สะอาด ครูราตรี ครูราตรี ครูภนิตา กลาง
เขตบริการ 1103 1103 1103
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. 6/2 หองประจํา 1103 ภาคเรียนที่ 1/2564

ทําความ ค33101 ท33201 ท33201 พัก ส33228 ว33281 ส33221
สะอาด ครูวิภาวดี ครูทรงภพครูทรงภพ กลาง ครูพงศศัก ครูอโนรัต ครูประภา
เขตบริการ 1124 1210 1210
วัน
1210 1222 1210
ทําความ ส33235 ก33901 ว33101 ว33101 พัก พ33101 ท33101 ม 1209
สะอาด ครูกัมพล ครูประเวศ ครูกัมพล ครูกัมพล กลาง ครูอนันต ครูวารี ญ 1210
เขตบริการ 1210 แนะแนว 1202 1202
วัน โรงยิมช.3 1210 ก 1326
ทําความ ส33101 อ33101 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ส33228 พ33201 พ33201 ประชุม
สะอาด ครูอติพงคครูอรนันท ม.6
ม.6
กลาง ครูพงศศัก ครูอนันต ครูอนันต ระดับ
เขตบริการ 1210 1210
วัน
1210 โรงยิมช.3 โรงยิมช.3 หอภูพิงค
ทําความ ท33203 ท33203 ว33101 ศ33101 พัก
ค33101 ส33221 กิจกรรม
สะอาด ครูวารี ครูวารี ครูกัมพล ครูนุสรณ กลาง
ครูวิภาวดี ครูประภา ชุมนุม
เขตบริการ 1318 1318 1202 ดนตรีไทย วัน
1124 1210
ทําความ อ33205 ท33101 อ33101 ส33101 พัก กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูJeffers ครูวารี ครูอรนันทครูอติพงค กลาง นศท. นศท. นศท. นศท.
เขตบริการ 1210 1210 1210 1210
วัน
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