cleaning

ชั้น ม. 2/1 หองประจํา 2304 ภาคเรียนที่ 2/2564
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 ว22102 ค22202 ส22103 พ22104 พัก อ22102 ง22102 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูรุงศิริ ครูจารุณี ครูกาณติม ครูเอมอร กลาง ครูอาภัสร ครูรัตนา ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2304 2304 2304 2304
วัน
2304 2304 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ค22102 I22202 I22202 พัก พ22103 ส22103 อ22102 ศ22104 ส22234
สะอาด ครูจารุณี ครูฉัตรชัย ครูฉัตรชัย กลาง ครูจรัส ครูกาณติม ครูอาภัสร ครูเบญญา ครูวริสา
เขตบริการ 2304 2304 2304
วัน โรงยิมช.3 2304 2304 1215 2304
ทําความ ก22202 ส22104 ว22102 ว22102 พัก ค22102 ท22102 ประชุม
สะอาด ครูสมฤดี ครูกรรณิก ครูรุงศิริ ครูรุงศิริ กลาง ครูจารุณี ครูนภาภร ระดับ
เขตบริการ 2304 2304 วิทย2 วิทย2
วัน
2304 1104 หอภูพิงค
ทําความ ค22202 ว22104 อ22102 ศ22103 พัก ท22102 อ22206 ส22103 กิจกรรม
สะอาด ครูจารุณี ครูปราณิส ครูอาภัสร ครูศักดิ์ชัย กลาง ครูนภาภร ครูFrancisครูกาณติม ชุมนุม
เขตบริการ 2304 1213 2304 3402
วัน
1121 2304 2304
ทําความ ค22102 ท22102 ก22906 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูจารุณี ครูนภาภร ครูวรรณา กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2304 1105 2304
วัน
นศท.

cleaning

ชั้น ม. 2/3 หองประจํา 2306 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ พ22104 ว22102 ค22102 ส22104
สะอาด ครูเอมอร ครูรุงศิริ ครูชัญญา ครูกรรณิก
เขตบริการ 2306 2306 2306 2306
ทําความ ค22102 อ22206 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูชัญญา ครูFrancis ม.2
ม.2
เขตบริการ 2306 2306


ทําความ อ22102 ค22102 ส22103 พัก
สะอาด ครูอาภัสร ครูชัญญา ครูธัญลัก กลาง
เขตบริการ 2306 2306 2306
วัน
ทําความ I22202 I22202 ว22102 ว22102
สะอาด ครูสุภาวรรครูสุภาวรร ครูรุงศิริ ครูรุงศิริ
เขตบริการ 2306 2306 วิทย2 วิทย2
ทําความ ส22103 อ22102 ท22102 ศ22103
สะอาด ครูธัญลัก ครูอาภัสร ครูนภาภร ครูศักดิ์ชัย
เขตบริการ 2306 2306 1105 3402

cleaning

พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

9

พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

ท22102 อ22102 กิจกรรม กิจกรรม
ครูนภาภร ครูอาภัสร ลดเรียน ลดเรียน
1105 2306 เพิ่มรู เพิ่มรู
พ22103 ส22103 ง22102 ส22234
ครูจรัส ครูธัญลัก ครูรัตนา ครูชนัษฎา
โรงยิมช.3 2306 2306 2306
ว22104 ก22202 ประชุม ก22906
ครูปราณิส ครูสมฤดี ระดับ ครูวรรณา
1213 2306 หอภูพิงค 2306
ท22102 ศ22104 กิจกรรม
ครูนภาภร ครูเบญญา ชุมนุม
1121 1215
ลส.นน.
ยุวฯ บพ.
นศท.

ชั้น ม. 2/5 หองประจํา 2308 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

cleaning

ชั้น ม. 2/7 หองประจํา 2402 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

5

6

7

8

9

ชั้น ม. 2/4 หองประจํา 2307 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชั้น ม. 2/6 หองประจํา 2401 ภาคเรียนที่ 2/2564
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 ว22102 ว22102
พัก อ22102 ท22102 ค22102 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูภนิตา ครูภนิตา
กลาง ครูพรสิน ครูวราทิพ ครูสุพจน ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ วิทย2 วิทย2
วัน
2402 2402 2402 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ อ22102 ท22102 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก
ค22102 ส22103 ง22102
สะอาด ครูพรสิน ครูวราทิพ ม.2
ม.2
กลาง
ครูสุพจน ครูธัญลัก ครูรัตนา
เขตบริการ 2402 2402


วัน
2402 2402 2402
ทําความ ส22104 ส22103 พ22104 ศ22104 พัก อ22206 อ22102 ประชุม ก22906
สะอาด ครูกรรณิก ครูธัญลัก ครูเอมอร ครูเบญญา กลาง ครูFrancis ครูพรสิน ระดับ ครูเบญญา
เขตบริการ 2402 2402 2402 1215
วัน
2402 2402 หอภูพิงค 2402
ทําความ ว22104 ว22102 ญ22202 พัก พ22103 ค22102 I22202 I22202 กิจกรรม
สะอาด ครูปราณิส ครูภนิตา ครูศิริวรร กลาง ครูจรัส ครูสุพจน ครูฉัตรชัย ครูฉัตรชัย ชุมนุม
เขตบริการ 1213 2402 2402
วัน โรงยิม3 2402 2402 2402
ทําความ ท22102 ส22103 ศ22103 พัก ส22234 ลส.นน.
สะอาด ครูวราทิพ ครูธัญลัก ครูศักดิ์ชัย กลาง ครูกรรณิก ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2402 2402 3402
วัน
2402 นศท.

4

ทําความ ง22102 อ22102 ส22103 ว22104 พัก ค22102 จ21202 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูรัตนา ครูอาภัสร ครูประภา ครูปราณิส กลาง ครูสุพจน ครูวลัยรัต ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2307 2307 2307 1213
วัน
2307 2307 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ว22102 ว22102 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก อ22102 ท22102 อ22206 ส22234
สะอาด ครูสาวิตรี ครูสาวิตรี ม.2
ม.2
กลาง ครูอาภัสร ครูวราทิพ ครูFrancis ครูธีรพล
เขตบริการ วิทย2 วิทย2


วัน
2307 2307 2307 2307
ทําความ I22202 I22202 ส22103 พัก ท22102 ค22102 ศ22103 ประชุม
สะอาด ครูซูไฮดา ครูซูไฮดา ครูประภา กลาง ครูวราทิพ ครูสุพจน ครูศักดิ์ชัย ระดับ
เขตบริการ 2307 2307 2307
วัน
2307 2307 3402 หอภูพิงค
ทําความ ว22102 ส22104 พ22103 พัก ท22102 ส22103 พ22104 ก22906 กิจกรรม
สะอาด ครูสาวิตรี ครูกรรณิก ครูจรัส กลาง ครูวราทิพ ครูประภา ครูเอมอร ครูวรรณา ชุมนุม
เขตบริการ วิทย2 2307 โรงยิม3 วัน
2307 2307 2307 2307
ทําความ อ22102 ค22102 ศ22104 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูอาภัสร ครูสุพจน ครูเบญญา กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2307 2307 1215
วัน
นศท.

cleaning

ทําความ ค22102 อ22102 ศ22103 พัก ท22102 ว22102 ว22102 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสุพจน ครูพรสิน ครูศักดิ์ชัย กลาง ครูวราทิพ ครูสาวิตรี ครูสาวิตรี ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2401 2401 3402
วัน
2401 วิทย2 วิทย2 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ท22102 ค22102 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ส22103 อ22206 พ22104
สะอาด ครูวราทิพ ครูสุพจน ม.2
ม.2
กลาง ครูประภา ครูFrancis ครูเอมอร
เขตบริการ 2401 2401
2401 2401 2401


วัน
ประชุม ส22234
ทําความ ก22906 ส22103 อ22102 พ22103 พัก ส22104
สะอาด ครูวรรณา ครูประภา ครูพรสิน ครูจรัส กลาง ครูกรรณิก
ระดับ ครูพรสิน
เขตบริการ 2401 2401 2401 โรงยิม3 วัน
หอภูพิงค 2401
2401
ทําความ ศ22104 ว22102 I22202 I22202 พัก อ22102 ค22102 ญ22202 กิจกรรม
สะอาด ครูเบญญา ครูสาวิตรี ครูฉัตรชัย ครูฉัตรชัย กลาง ครูพรสิน ครูสุพจน ครูศิริวรร ชุมนุม
เขตบริการ 1215 วิทย2 2401 2401
วัน
2401 2401 2401
ทําความ ว22104 ท22102 ส22103 ง22102 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูปราณิส ครูวราทิพ ครูประภา ครูรัตนา กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1213 2401 2401 2401
วัน
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

9

ทําความ ศ22104 ค22102 I22202 I22202 พัก จ21202 ว22102 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูเบญญา ครูสุพจน ครูนลินภัสครูนลินภัส กลาง ครูวลัยรัต ครูรุงศิริ ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 1215 2308 2308 2308
2308 2308 เพิ่มรู เพิ่มรู
วัน
ทําความ ง22102 อ22102 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ท22102 ส22103 ก22906 พ22103
สะอาด ครูรัตนา ครูพรสิน ม.2
ม.2
กลาง ครูวราทิพครูกาณติม ครูวรรณา ครูจรัส
เขตบริการ 2308 2308


วัน
2308 2308 2308 โรงยิม3
ทําความ ส22103 อ22102 ศ22103 พัก ค22102 ท22102 พ22104 ประชุม
สะอาด ครูกาณติม ครูพรสิน ครูศักดิ์ชัย กลาง ครูสุพจน ครูวราทิพ ครูเอมอร ระดับ
เขตบริการ 2308 2308 3402
วัน
2308 2308 2308 หอภูพิงค
ทําความ ส22104 อ22206 อ22102 พัก
ท22102 ว22102 ว22102 กิจกรรม
สะอาด ครูกรรณิกครูFrancis ครูพรสิน กลาง
ครูวราทิพ ครูรุงศิริ ครูรุงศิริ ชุมนุม
เขตบริการ 2308 2308 2308
วัน
2308 วิทย2 วิทย2
ทําความ ค22102 ว22104 ส22103 ส22234 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูสุพจน ครูปราณิสครูกาณติม ครูพยอม กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2308 1213 2308 2308
วัน
นศท.

2

ทําความ อ22102 ค22102 ส22104 ส22103 พัก ว22102 ท22102 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูอาภัสร ครูชัญญา ครูกรรณิก ครูประภา กลาง ครูรุงศิริ ครูนภาภร ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2305 2305 2305 2305
วัน
2305 1105 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ อ22206 ว22104 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ศ22104 ส22103 พ22103
สะอาด ครูFrancis ครูปราณิส ม.2
ม.2
กลาง ครูเบญญา ครูประภา ครูจรัส
เขตบริการ 2305 1213


วัน
1215 2305 โรงยิมช.3
ทําความ ค22102 อ22102 ก22202 ศ22103 พัก ท22102
ประชุม ส22234
สะอาด ครูชัญญา ครูอาภัสร ครูสมฤดี ครูศักดิ์ชัย กลาง ครูนภาภร
ระดับ ครูภาวิมล
เขตบริการ 2305 2305 2305 3402
หอภูพิงค 2305
วัน
1105
ทําความ ท22102 อ22102 ค22102 พัก ส22103 I22202 I22202 พ22104 กิจกรรม
สะอาด ครูนภาภร ครูอาภัสร ครูชัญญา กลาง ครูประภา ครูวริสา ครูวริสา ครูเอมอร ชุมนุม
เขตบริการ 1123 2305 2305
วัน
2305 2305 2305 2305
ทําความ ว22102 ว22102 ง22102 ก22906 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูรุงศิริ ครูรุงศิริ ครูรัตนา ครูวรรณา กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ วิทย2 วิทย2 2305 2305
วัน
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.

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. 2/2 หองประจํา 2305 ภาคเรียนที่ 2/2564

ชั้น ม. 2/8 หองประจํา 2403 ภาคเรียนที่ 2/2564
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 อ22102 ท22102 พ22103 ส22103 พัก ง22102 ศ22103 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูพรสิน ครูพัชรีภร ครูจรัส ครูกาณติม กลาง ครูรัตนา ครูศักดิ์ชัย ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2403 2403 โรงยิม3 2403
วัน
2403 3402 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ท22102 ส22104 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ค22102 อ22102 ว22102 ก22906
สะอาด ครูพัชรีภร ครูกรรณิก ม.2
ม.2
กลาง ครูสุพจน ครูพรสิน ครูสาวิตรี ครูนฤมล
เขตบริการ 2403 2403


วัน
2403 2403 2403 2403
ทําความ ว22104 ค22102 I22202 I22202 พัก ส22103 อ22206 ประชุม ส22234
สะอาด ครูปราณิส ครูสุพจน ครูฉัตรชัย ครูฉัตรชัย กลาง ครูกาณติมครูFrancis ระดับ ครูนลินภัส
เขตบริการ 1213 2403 2403 2403
วัน
2403 2403 หอภูพิงค 2403
ทําความ ค22102 ท22102
พัก ว22102 ว22102 ญ22202
กิจกรรม
สะอาด ครูสุพจน ครูพัชรีภร
กลาง ครูสาวิตรี ครูสาวิตรี ครูศิริวรร
ชุมนุม
เขตบริการ 2403 2403
วัน
วิทย2 วิทย2 2403
ทําความ ส22103 อ22102 พ22104 ศ22104 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูกาณติม ครูพรสิน ครูเอมอร ครูเบญญา กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2403 2403 2403 1215
วัน
นศท.
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cleaning

ชั้น ม. 2/9 หองประจํา 2404 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

ชั้น ม. 2/10 หองประจํา 2405 ภาคเรียนที่ 2/2564

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 ส22103 ง22102 ท22102 ศ22103 พัก อ22102 ส22104 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูกาณติม ครูรัตนา ครูพัชรีภรครูศักดิ์ชัย กลาง ครูพรสิน ครูกรรณิก ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2404 2404 2404 3402
วัน
2404 2404 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ค22102 ท22102 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ว22102 ว22102 ส22103 พ22104
สะอาด ครูสุพจน ครูพัชรีภร ม.2
ม.2
กลาง ครูภนิตา ครูภนิตา ครูกาณติม ครูเอมอร
เขตบริการ 2404 2404


วัน
วิทย2 วิทย2 2404 2404
ทําความ ค22102 ส22103 ศ22104 พัก ว22104 อ22102
ประชุม ก22906
สะอาด ครูสุพจน ครูกาณติมครูเบญญา กลาง ครูปราณิส ครูพรสิน
ระดับ ครูภัสราพ
เขตบริการ 2404 2404 1215
หอภูพิงค 2404
วัน
1213 2404
ทําความ ว22102 ม22202 ท22102 พัก ส22234 พ22103 อ22102 อ22206 กิจกรรม
สะอาด ครูภนิตา ครูวริสา ครูพัชรีภร กลาง ครูสุธาวัล ครูจรัส ครูพรสิน ครูFrancis ชุมนุม
เขตบริการ 2404 2404 2404
วัน
2404 โรงยิม3 2404 2404
ทําความ I22202 I22202
พัก ค22102 ลส.นน.
สะอาด ครูฉัตรชัย ครูฉัตรชัย
กลาง ครูสุพจน ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2404 2404
วัน
2404 นศท.

ชั้น ม. 2/11 หองประจํา 3203 ภาคเรียนที่ 2/2564

cleaning

1

2

3

4

5

6

7

8

1

จ.

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

3

4

5

6

7

8

9

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ค22102 อ22206 ว22104 พ22103 พัก I22202 I22202 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูจารุณี ครูFrancisครูปราณิส ครูจรัส กลาง ครูฉัตรชัย ครูฉัตรชัย ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2405 2405 1213 โรงยิม3 วัน
2405 2405 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ส22103 ค22102 ค22202 ศ22103 พัก
ท22102 ว22102 ว22102
สะอาด ครูธัญลัก ครูจารุณี ครูจารุณี ครูศักดิ์ชัย กลาง
ครูพัชรีภร ครูรุงศิริ ครูรุงศิริ
เขตบริการ 2405 2405 2405 3402
2405 วิทย2 วิทย2
วัน
ทําความ ศ22104 ท22102
พัก ส22104 อ22102 ส22103 ประชุม ส22234
สะอาด ครูเบญญาครูพัชรีภร
กลาง ครูกรรณิก ครูพงษนิ ครูธัญลัก ระดับ ครูวิภาวดี
เขตบริการ 1215 2405
วัน
2405 2405 2405 หอภูพิงค 2405
ทําความ ว22102 ง22102 ม22202 พัก ก22906 ส22103 อ22102 ค22102 กิจกรรม
สะอาด ครูรุงศิริ ครูรัตนา ครูวริสา กลาง ครูลักขณา ครูธัญลัก ครูพงษนิ ครูจารุณี ชุมนุม
เขตบริการ 2405 2405 2405
วัน
2405 2405 2405 2405
ทําความ ท22102 ค22202 อ22102 พ22104 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูพัชรีภร ครูจารุณี ครูพงษนิ ครูเอมอร กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2405 2405 2405 2405
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

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 อ22102 ศ22104 I22202 I22202 พัก ค22102 ค22204 ว22221 ว22221
สะอาด ครูพงษนิ ครูเบญญาครูฉัตรชัย ครูฉัตรชัย กลาง ครูจารุณี ครูจารุณี ครูณัฐติกาครูณัฐติกา
เขตบริการ 3203 1215 3203 3203
วัน
3203 3203 3203 3203
ทําความ ส22104 ส22103 ว22102 ว22102 พัก ท22102 ค22102 ค22202 ส22234
สะอาด ครูกรรณิก ครูธัญลัก ครูรุงศิริ ครูรุงศิริ กลาง ครูพัชรีภร ครูจารุณี ครูจารุณี ครูพงษนิ
เขตบริการ 3203 3203 วิทย2 วิทย2
วัน
3203 3203 3203 3203
ทําความ ม22202 ว22104 ท22102 ก22906 พัก ส22103 อ22102 ประชุม พ22103
สะอาด ครูวริสา ครูปราณิสครูพัชรีภร ครูพงษนิ กลาง ครูธัญลัก ครูพงษนิ ระดับ ครูจรัส
เขตบริการ 3203 1213 3203 3203
3203 3203 หอภูพิงค โรงยิม3
วัน
ทําความ ง22102 พ22104 ศ22103 พัก ส22103 อ22102 ค22102 อ22202 กิจกรรม
สะอาด ครูรัตนา ครูเอมอร ครูศักดิ์ชัย กลาง ครูธัญลัก ครูพงษนิ ครูจารุณี ครูJeffers ชุมนุม
เขตบริการ 3203 3203 3402
วัน
3203 3203 3203 3203
ทําความ อ22206 ท22102 ค22202 พัก ว22102 ลส.นน.
สะอาด ครูFrancis ครูพัชรีภร ครูจารุณี กลาง ครูรุงศิริ ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 3203 3203 3203
วัน
วิทย2 นศท.
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