cleaning

ชั้น ม. 3/1 หองประจํา 2406 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 พ23104 อ23102 ส23103 พัก
ค23102 ก23202 กิจกรรม
สะอาด ครูสุทธิดา ครูJeffers ครูเรืองรัต กลาง
ครูปราณีต ครูสมฤดี ลดเรียน
เขตบริการ 2406 2406 2406
วัน
2406 2406 เพิ่มรู
ทําความ ค23202 ว23104 ส23236 พัก ส23103 ว23102 ท23102
สะอาด ครูปราณีตครูกรรณิก ครูอนันต กลาง ครูเรืองรัตครูทวีศักดิครู
์ สุอัญชลี
เขตบริการ 2406 คอมการง 2406
วัน
2406 2406 2406
ทําความ ส23104 อ23102 ท23102 ศ23102 พัก ค23202 ง23102
สะอาด ครูเรืองรัตครูลักขณาครูสุอัญชลีครูณัฐกาน กลาง ครูปราณีตครูปทมาพ
เขตบริการ 2406 2406 2406 3404
วัน
2406 คหกรรม
ทําความ ค23102 ส23103 ว23102 ว23102 พัก
อ23102 พ23103
สะอาด ครูปราณีตครูเรืองรัตครูทวีศักดิครู
ครูลักขณา ครูสุภัทร
์ ทวีศักดิ์ กลาง
เขตบริการ 2406 2406 วิทย3 วิทย3
2406 โรงยิมช.3
วัน
ทําความ ค23102 ท23102 ก23906 ศ23103 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูปราณีตครูสุอัญชลี ครูพยอม ครูนุสรณ กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 2406 2406 2406 ดนตรีไทย วัน
นศท.

cleaning

ชั้น ม. 3/3 หองประจํา 2408 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

กิจกรรม
ลดเรียน
เพิ่มรู

จ.

พ.
พฤ.
ศ.

9

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ว23102 ว23102
ง23102
สะอาด ครูทวีศักดิครู
์ ทวีศักดิ์
ครูปทมาพ
เขตบริการ วิทย3 วิทย3
คหกรรม
ทําความ ก23906 พ23103 อ23102 พัก
สะอาด ครูพยอม ครูสุภัทร ครูJeffers กลาง
เขตบริการ 2408 โรงยิมช.3 2408 วัน
ทําความ ศ23102 ว23104 อ23102 พัก
สะอาด ครูณัฐกานครูกรรณิกครูลักขณา กลาง
เขตบริการ 3404 คอมการง 2408
วัน
ทําความ ว23102 ท23202 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูทวีศักดิ์ครูชนัษฎา ม.3
ม.3
เขตบริการ 2408 2408
ทําความ พ23104 ก23202 ท23202 พัก
สะอาด ครูสุทธิดา ครูสมฤดี ครูชนัษฎา กลาง
เขตบริการ 2408 2408 2408
วัน

cleaning

พัก ค23102 ส23104 กิจกรรม กิจกรรม
กลาง ครูชัญญา ครูเรืองรัต ลดเรียน ลดเรียน
วัน
2408 2408 เพิ่มรู เพิ่มรู
ส23103 ค23102 ส23236
ครูเรืองรัต ครูชัญญา ครูศิริวรร
2408 2408 2408
ส23103 ท23202 ศ23103 ประชุม
ครูเรืองรัตครูชนัษฎา ครูนุสรณ ระดับ/
2408 2408 ดนตรีไทย โฮมรูม
พัก อ23102 ส23103 ค23102 กิจกรรม
กลาง ครูลักขณาครูเรืองรัต ครูชัญญา ชุมนุม
วัน
2408 2408 2408
ลส.นน.
ยุวฯ บพ.
นศท.

ชั้น ม. 3/5 หองประจํา 1122 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

9

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ญ23202 ค23102 ว23102 ว23102 พัก ว23104 ศ23102 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสุภาวรรครูปราณีต ครูสมใจ ครูสมใจ กลาง ครูกรรณิกครูณัฐกาน ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 1122 1122 วิทย3 วิทย3
วัน คอมการง 3404 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ท23102 ส23102 อ23102 พัก ค23102 ศ23103 พ23103
สะอาด ครูวโรชา ครูจันทรา ครูพิชญโส กลาง ครูปราณีต ครูนุสรณ ครูสุภัทร
เขตบริการ 1122 1122 1122
วัน
1122 ดนตรีไทย โรงยิมช.3
ทําความ ว23102 อ23102
พัก ส23102 ท23102 พ23104 ส23236 ประชุม
สะอาด ครูสมใจ ครูJeffers
กลาง ครูจันทรา ครูวโรชา ครูสุทธิดา ครูนิสากร ระดับ/
เขตบริการ 1122 1122
วัน
1122 1122 1122 1122 โฮมรูม
ทําความ ก23906
วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ส23102 อ23102 ง23102 กิจกรรม
สะอาด ครูพยอม
ม.3
ม.3
กลาง ครูจันทรา ครูพิชญโส ครูภัสราพ ชุมนุม
เขตบริการ 1122
วัน
1122 1122 งานไม
ทําความ ส23104 ค23102
พัก ท23102 ลส.นน.
สะอาด ครูเรืองรัตครูปราณีต
กลาง ครูวโรชา ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1122 1122
วัน
1122 นศท.

cleaning

ชั้น ม. 3/7 หองประจํา 1216 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ว23102 ส23102 ส23236 พัก
สะอาด ครูสุกรรญ ครูจันทรา ครูสมฤดี กลาง
เขตบริการ 1216 1216 1216
วัน
ทําความ ศ23102 อ23102 ท23202 พัก
สะอาด ครูณัฎฐ ครูพิชญโสครูชนัษฎา กลาง
เขตบริการ 3405 1216 1216
วัน
ทําความ ค23102 ส23102 ก23906 พ23104
สะอาด ครูปราณีต ครูจันทรา ครูพยอม ครูสุทธิดา
เขตบริการ 1216 1216 1216 1216
ทําความ ว23104 ค23102 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูกรรณิกครูปราณีต ม.3
ม.3
เขตบริการ คอมการง 1216
ทําความ อ23102 ส23102 ว23102 ว23102
สะอาด ครูJeffers ครูจันทรา ครูสุกรรญครูสุกรรญ
เขตบริการ 1216 1216 วิทย3 วิทย3

พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

5

6

7

8

9

ชั้น ม. 3/4 หองประจํา 1121 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

9

พัก ว23102 ว23102 กิจกรรม กิจกรรม
กลาง ครูสมใจ ครูสมใจ ลดเรียน ลดเรียน
วัน
วิทย3 วิทย3 เพิ่มรู เพิ่มรู
ส23102 อ23102 ง23102
ครูจันทรา ครูปภังกรครูปทมาพ
1121 1121 คหกรรม
ส23236 ศ23102 ค23102 ประชุม
ครูสุวิรากรครูณัฐกาน ครูชัญญา ระดับ/
1121 3404 1121 โฮมรูม
พัก
ศ23103 อ23102 กิจกรรม
ครูนุสรณ ครูปภังกร ชุมนุม
กลาง
ดนตรีไทย 1121
วัน
ลส.นน.
ยุวฯ บพ.
นศท.

ชั้น ม. 3/6 หองประจํา 1123 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

อ23102 ค23102 กิจกรรม กิจกรรม
ครูพิชญโสครูปราณีต ลดเรียน ลดเรียน
1216 1216 เพิ่มรู เพิ่มรู
จ23202 ส23104 ศ23103
ครูวลัยรัต ครูกรรณิก ครูนุสรณ
1216 1216 ดนตรีไทย
ท23202 ง23102
ประชุม
ครูชนัษฎา ครูภัสราพ
ระดับ/
1216 งานไม
โฮมรูม
ท23202 พ23103
กิจกรรม
ครูชนัษฎา ครูสุภัทร
ชุมนุม
1216 โรงยิมช.3
ลส.นน.
ยุวฯ บพ.
นศท.

4

ทําความ ส23102 ว23104 ท23202 ญ23202
สะอาด ครูจันทรา ครูกรรณิกครูชนัษฎาครูสุภาวรร
เขตบริการ 1121 คอมการง 1121 1121
ทําความ ท23202 ค23102 พ23103 พัก
สะอาด ครูชนัษฎา ครูชัญญา ครูสุภัทร กลาง
เขตบริการ 1121 1121 โรงยิมช.3 วัน
ทําความ อ23102 ว23102 พ23104 พัก
สะอาด ครูJeffers ครูสมใจ ครูสุทธิดา กลาง
เขตบริการ 1121 1121 1121
วัน
ทําความ ท23202 ส23102 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูชนัษฎา ครูจันทรา ม.3
ม.3
เขตบริการ 1121 1121
ทําความ ก23906 ส23104 ค23102 พัก
สะอาด ครูพยอม ครูเรืองรัต ครูชัญญา กลาง
เขตบริการ 1121 1121 1121
วัน

cleaning

ทําความ ว23104 ท23202 ญ23202 ว23102
สะอาด ครูกรรณิกครูชนัษฎาครูสุภาวรรครูสุกรรญ
เขตบริการ คอมการง 1123 1123 1123
ทําความ ส23102 ง23102 ศ23103 ท23202
สะอาด ครูจันทรา ครูภัสราพ ครูนุสรณ ครูชนัษฎา
เขตบริการ 1123 งานไม ดนตรีไทย 1123
ทําความ ส23102 ท23202 ส23104 พัก
สะอาด ครูจันทรา ครูชนัษฎาครูเรืองรัต กลาง
เขตบริการ 1123 1123 1123
วัน
ทําความ ว23102 ว23102 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูสุกรรญครูสุกรรญ ม.3
ม.3
เขตบริการ วิทย3 วิทย3
ทําความ ส23102 อ23102 ศ23102 พัก
สะอาด ครูจันทรา ครูJeffers ครูณัฐกาน กลาง
เขตบริการ 1123 1123 3404
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

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 อ23102 ส23103 ง23102 พัก ว23104 ก23202 ค23102 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูJeffers ครูเรืองรัตครูปทมาพ กลาง ครูกรรณิก ครูสมฤดี ครูชัญญา ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 2407 2407 คหกรรม วัน คอมการง 2407 2407 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ส23104 อ23102 ศ23102 พัก
ค23102 ว23102 ท23102
สะอาด ครูเรืองรัตครูลักขณาครูณัฐกาน กลาง
์ สุอัญชลี
ครูชัญญา ครูทวีศักดิครู
เขตบริการ 2407 2407 3404
วัน
2407 2407 2407
ทําความ พ23104 ท23102 ศ23103 พัก
ก23906 ส23103 ส23236 ประชุม
สะอาด ครูสุทธิดาครูสุอัญชลี ครูนุสรณ กลาง
ครูพยอม ครูเรืองรัตครูสุอัญชลี ระดับ/
เขตบริการ 2407 2407 ดนตรีไทย วัน
2407 2407 2407 โฮมรูม
ทําความ อ23102 พ23103 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ส23103 ค23102
กิจกรรม
สะอาด ครูลักขณา ครูสุภัทร ม.3
ชุมนุม
ม.3
กลาง ครูเรืองรัต ครูชัญญา
เขตบริการ 2407 โรงยิมช.3
วัน
2407 2407
ทําความ ว23102 ว23102 ท23102 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูทวีศักดิครู
์ ทวีศักดิครู
์ สุอัญชลี กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ วิทย3 วิทย3 2407
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

อ.
ประชุม
ระดับ/
โฮมรูม
กิจกรรม
ชุมนุม

ชั้น ม. 3/2 หองประจํา 2407 ภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรม กิจกรรม
ก23906
ลดเรียน ลดเรียน
ครูพยอม
เพิ่มรู เพิ่มรู
1123
ส23236
ค23102 อ23102
ครูสากล
ครูปราณีตครูลักขณา
1123
1123 1123
ประชุม
อ23102 ค23102
ระดับ/
ครูลักขณาครูปราณีต
โฮมรูม
1123 1123
พัก พ23103 ค23102 พ23104 กิจกรรม
กลาง ครูสุภัทร ครูปราณีต ครูสุทธิดา ชุมนุม
วัน โรงยิมช.3 1123 1123
ลส.นน.
ยุวฯ บพ.
นศท.
พัก
กลาง
วัน
พัก
กลาง
วัน

ชั้น ม. 3/8 หองประจํา 1217 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 ค23102 ว23102 ง23102 พัก ศ23103 อ23102 ก23906 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูปราณีตครูสุกรรญ ครูภัสราพ กลาง ครูนุสรณ ครูJeffers ครูพยอม ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 1217 1217 งานไม
วัน ดนตรีไทย 1217 1217 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ว23102 ว23102
พัก ส23102 อ23102 ท23102 ศ23102
สะอาด ครูสุกรรญครูสุกรรญ
กลาง ครูจันทรา ครูลักขณา ครูวโรชา ครูณัฎฐ
เขตบริการ วิทย3 วิทย3
วัน
1217 1217 1217 3405
ทําความ ท23102 ค23102
พ23104 พัก ส23102 พ23103 จ23202 ประชุม
สะอาด ครูวโรชา ครูปราณีต
ครูเอมอร กลาง ครูจันทรา ครูสุภัทร ครูวลัยรัต ระดับ/
เขตบริการ 1217 1217
1217
วัน
1217 โรงยิม3 1217 โฮมรูม
ทําความ ส23102 อ23102 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ค23102
ส23104 กิจกรรม
สะอาด ครูจันทรา ครูลักขณา ม.3
ม.3
กลาง ครูปราณีต
ครูกรรณิก ชุมนุม
เขตบริการ 1217 1217
วัน
1217
1217
ทําความ ว23104 ท23102
ส23236 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูกรรณิก ครูวโรชา
ครูสิรภัทร กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ คอมการง 1217
1217
วัน
นศท.
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cleaning

ชั้น ม. 3/9 หองประจํา 1218 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

ชั้น ม. 3/10 หองประจํา 1219 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 ก23906 ส23103 ท23102 ศ23102 พัก
อ23102 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูพยอม ครูภาวิมล ครูวโรชา ครูณัฎฐ กลาง
ครูJeffers ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 1218 1218 1218 3405
1218 เพิ่มรู เพิ่มรู
วัน
ทําความ อ23102 ส23103 ง23102 พัก พ23104 ส23104 ค23102 ส23236 ว23102
สะอาด ครูพิชญโส ครูภาวิมล ครูภัสราพ กลาง ครูเอมอร ครูกรรณิกครูมนุญญ ครูอุราภร ครูสุกรรญ
เขตบริการ 1218 1218 งานไม
วัน
1218 1218 1218 1218 1218
ทําความ ว23104 ค23102
พ23103 พัก ม23202 ส23103
ประชุม
สะอาด ครูกรรณิกครูมนุญญ
ระดับ/
ครูสุภัทร กลาง ครูซูไฮดา ครูภาวิมล
เขตบริการ คอมการง 1218
โฮมรูม
โรงยิมช.3 วัน
1218 1218
ทําความ อ23102 ท23102 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก
ว23102 ว23102 กิจกรรม
สะอาด ครูพิชญโส ครูวโรชา ม.3
ครูสุกรรญครูสุกรรญ ชุมนุม
ม.3
กลาง
เขตบริการ 1218 1218
วิทย3 วิทย3
วัน
ทําความ ท23102 ค23102 ศ23103 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูวโรชา ครูมนุญญ ครูนุสรณ กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1218 1218 ดนตรีไทย วัน
นศท.

ชั้น ม. 3/11 หองประจํา 1220 ภาคเรียนที่ 2/2564

cleaning

1

2

3

4

5

6

7

8

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ว23102 ท23102 ม23202 พัก ส23103 พ23103 ค23102 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูสุธาวัล ครูวราทิพ ครูซูไฮดา กลาง ครูภาวิมล ครูสุภัทร ครูมนุญญ ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 1220 1220 1220
วัน
1220 โรงยิมช.3 1220 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ว23104 พ23104 ท23102 พัก
ค23202 อ23102 ง23102
สะอาด ครูกรรณิก ครูเอมอร ครูวราทิพ กลาง
ครูมนุญญ ครูJeffers ครูภัสราพ
เขตบริการ คอมการง 1220 1220
วัน
1220 1220 งานไม
ทําความ ว23102 ว23102
ก23906 พัก อ23102 ค23102 ศ23102 ประชุม
สะอาด ครูสุธาวัล ครูสุธาวัล
ครูพยอม กลาง ครูพิชญโสครูมนุญญ ครูณัฎฐ ระดับ/
เขตบริการ วิทย3 วิทย3
1220 1220 3405 โฮมรูม
1220
วัน
ทําความ ท23102 ส23103 ศ23103 พัก
ส23236 ค23202 อ23102 กิจกรรม
สะอาด ครูวราทิพ ครูภาวิมล ครูนุสรณ กลาง
ครูสุทธิดา ครูมนุญญครูพิชญโส ชุมนุม
เขตบริการ 1220 1220 ดนตรีไทย วัน
1220 1220 1220
ทําความ ส23103 ส23104 ค23102 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูภาวิมล ครูกรรณิกครูมนุญญ กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1220 1220 1220
วัน
นศท.

2

3

4

5

6

7

8

ทําความ ส23103 ว23102 อ23102 ท23102
สะอาด ครูภาวิมล ครูสุธาวัล ครูพิชญโส ครูวโรชา
เขตบริการ 1219 1219 1219 1219
ทําความ ส23103 ค23102 ม23202 พัก
สะอาด ครูภาวิมล ครูมนุญญ ครูซูไฮดา กลาง
เขตบริการ 1219 1219 1219
วัน
ทําความ ก23906 ท23102 ส23103 ศ23103
สะอาด ครูพยอม ครูวโรชา ครูภาวิมล ครูนุสรณ
เขตบริการ 1219 1219 1219 ดนตรีไทย
ทําความ ท23102 อ23102 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูวโรชา ครูพิชญโส ม.3
ม.3
เขตบริการ 1219 1219
ทําความ พ23104 ว23104
ศ23102
สะอาด ครูเอมอร ครูกรรณิก
ครูณัฎฐ
เขตบริการ 1219 คอมการง
3405

พัก ค23102 พ23103 กิจกรรม
กลาง ครูมนุญญ ครูสุภัทร ลดเรียน
วัน
1219 โรงยิมช.3 เพิ่มรู
อ23102 ง23102
ครูJeffers ครูภัสราพ
1219 งานไม
พัก ว23102 ว23102
กลาง ครูสุธาวัล ครูสุธาวัล
วัน
วิทย3 วิทย3
พัก ค23102 ส23104
กลาง ครูมนุญญ ครูกรรณิก
วัน
1219 1219
พัก ลส.นน.
กลาง ยุวฯ บพ.
วัน
นศท.

9

กิจกรรม
ลดเรียน
เพิ่มรู
ส23236
ครูซูไฮดา
1219
ประชุม
ระดับ/
โฮมรูม
กิจกรรม
ชุมนุม

ชั้น ม. 3/12 หองประจํา 3204 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.

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

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 ท23102 ค23102 ค23204 ง23102 พัก ส23103 อ23202 กิจกรรม กิจกรรม
สะอาด ครูวราทิพ ครูมนุญญ ครูมนุญญ ครูภัสราพ กลาง ครูภาวิมล ครูEmelia ลดเรียน ลดเรียน
เขตบริการ 3204 3204 3204 งานไม
วัน
3204 3204 เพิ่มรู เพิ่มรู
ทําความ ว23242 ว23242 ค23102 ศ23103 พัก ว23102 ว23102 อ23102 ส23236
สะอาด ครูภนิตา ครูภนิตา ครูมนุญญ ครูนุสรณ กลาง ครูสุธาวัล ครูสุธาวัล ครูปภังกร ครูชญาภา
เขตบริการ เพาะเลี้ย เพาะเลี้ย 3204 ดนตรีไทย วัน
วิทย3 วิทย3 3204 3204
ทําความ ท23102 อ23102 ค23102 พัก ว23104 ค23202 ม23202 พ23104 ประชุม
สะอาด ครูวราทิพ ครูปภังกร ครูมนุญญ กลาง ครูกรรณิกครูมนุญญ ครูซูไฮดา ครูเอมอร ระดับ/
เขตบริการ 3204 3204 3204
วัน คอมการง 3204 3204 3204 โฮมรูม
ทําความ ว23102
พ23103 พัก ส23103 ก23906 อ23102 ท23102 กิจกรรม
สะอาด ครูสุธาวัล
ครูสุภัทร กลาง ครูภาวิมล ครูพยอม ครูJeffers ครูวราทิพ ชุมนุม
เขตบริการ 3204
โรงยิมช.3 วัน
3204 3204 3204 3204
ทําความ ส22103 ส23103 ศ23102 พัก ค23202 ลส.นน.
สะอาด ครูกรรณิก ครูภาวิมล ครูณัฎฐ กลาง ครูมนุญญ ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 3204 3204 3405
วัน
3204 นศท.
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