cleaning

ชั้น ม. 5/1 หองประจํา 3206 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 อ32206 ค32202 ว32202 ว32202
สะอาด ครูFrancis ครูธีราภร ครูนิสากร ครูนิสากร
เขตบริการ 3206 3206 1201 1201
ทําความ ว32102 ก32905 ว32242 ว32242
สะอาด ครูวิไล ครูญาติกา ครูสมใจ ครูสมใจ
เขตบริการ 1202 3206 1101 1101
ทําความ ศ32102 อ32102 ว32222 ว32222
สะอาด ครูสุวิรากรครูอรณิชช ครูสาวิตรี ครูสาวิตรี
เขตบริการ นาฏศิลป 3206 1301 1301
ทําความ ส32103 ค32202 ว32102 ว32102
สะอาด ครูสายโส ครูธีราภร ครูวิไล ครูวิไล
เขตบริการ 3206 3206 1201 1201
ทําความ อ32102 ว32222 ค32202 ว32261
สะอาด ครูอรณิชช ครูสาวิตรี ครูธีราภร ครูฉันทนา
เขตบริการ 3206 1301 3206 3206

cleaning

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

ส32103 ท32102 ท32102 ส32234
ครูสายโส ครูรวิกาน ครูรวิกาน ครูภนิตา
3206 3206 3206 3206
ส32104 ค32202 ว32261 ว32261
ครูอรอุมา ครูธีราภร ครูฉันทนาครูฉันทนา
3206 3206 3206 3206
ค32102 ว32104 ประชุม พ32102
ครูอุราพร ครูนฤมล ระดับ/ ครูอมรินท
3206 คอมการง โฮมรูม โรงยิมช.3
ว32242 ว32202 ค32102 กิจกรรม
ครูสมใจ ครูนิสากร ครูอุราพร ชุมนุม
1101 1202 3206
ลส.นน.
ยุวฯ บพ.
นศท.

ชั้น ม. 5/3 หองประจํา 1221 ภาคเรียนที่ 2/2564
1

2

3

4

5

6

7

8

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

9

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ค32102 ท32102 ท32102 ก32905 พัก ค32202 ว32104 พ32102 ว32261
สะอาด ครูอุราพร ครูรวิกาน ครูรวิกาน ครูญาติกา กลาง ครูธีราภร ครูนฤมล ครูอมรินทครูฉันทนา
เขตบริการ 1221 1221 1221 1221
วัน
1221 คอมการง โรงยิมช.3 1221
ทําความ ส32103 ค32202 ว32102 พัก ว32222 ว32222 อ32102 ศ32102 ส32104
สะอาด ครูสายโส ครูธีราภร ครูอมราลั กลาง ครูสาวิตรี ครูสาวิตรี ครูอัจฉรา ครูสุวิรากร ครูอรอุมา
เขตบริการ 1221 1221 1221
วัน
1301 1301 1221 นาฏศิลป 1221
ทําความ ว32261 ว32261 อ32206 พัก ว32242 ค32202 ว32202 ประชุม ส32234
สะอาด ครูฉันทนาครูฉันทนาครูFrancis กลาง ครูสมใจ ครูธีราภร ครูนิสากร ระดับ/ ครูอโนรัต
เขตบริการ 1221 1221 1221
วัน
1101 1221 1201 โฮมรูม 1221
ทําความ ว32242 ว32242 ค32102 พัก ว32102 ว32102 ค32202 อ32102 กิจกรรม
สะอาด ครูสมใจ ครูสมใจ ครูอุราพร กลาง ครูอมราลั ครูอมราลั ครูธีราภร ครูอัจฉรา ชุมนุม
เขตบริการ 1101 1101 1221
วัน
1201 1201 1221 1221
ทําความ ว32202 ว32202 ว32222 ส32103 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูนิสากร ครูนิสากร ครูสาวิตรี ครูสายโส กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1202 1202 1221 1221
วัน
นศท.

cleaning

ชั้น ม. 5/5 หองประจํา 1303 ภาคเรียนที่ 2/2564
1
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7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ส32103 อ32102 ศ32102 ว32104
สะอาด ครูสายโส ครูอัจฉรา ครูสุวิรากร ครูนฤมล
เขตบริการ 1303 1303 นาฏศิลป คอมการง
ทําความ ส32104 ว32102
ค32102
สะอาด ครูอรอุมา ครูวิไล
ครูอุราพร
เขตบริการ 1303 1202
1303
ทําความ อ32206 ค32102 ส32103 พัก
สะอาด ครูFrancis ครูอุราพร ครูสายโส กลาง
เขตบริการ 1303 1303 1303
วัน
ทําความ อ32102 ค32202
อ32202
สะอาด ครูอัจฉรา ครูชัญญา
ครูพรสิน
เขตบริการ 1303 1303
1303
ทําความ อ32204 ค32202 ว32102 ว32102
สะอาด ครูลักขณา ครูชัญญา ครูวิไล ครูวิไล
เขตบริการ 1303 1303 1201 1201

cleaning

ชั้น ม. 5/7 หองประจํา 1304 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. 5/4 หองประจํา 1302 ภาคเรียนที่ 2/2564
1
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9

ชั้น ม. 5/6 หองประจํา 3303 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 ส32227 ส32103 พ32102 พัก
ส32243 ก32905
อ32206
สะอาด ครูพัทธนั ครูสายโส ครูอนันต กลาง
ครูนิรมล ครูญาติกา
ครูFrancis
เขตบริการ 1304 1304 โรงยิมช.3 วัน
1304 1304
1304
ทําความ
ว32102 ท33204 ท33204 พัก พ33206 ม 1304 ค32102
สะอาด
ครูอมราลั ครูวารี ครูวารี กลาง ครูอมรินท ญ 1305 ครูอุราพร
เขตบริการ
1304 1304 1304
วัน โรงยิมช.1 ก 1326 1304
ทําความ อ32102 ท32102 ท32102 ส32103 พัก
ส32243 ประชุม ส32234
สะอาด ครูอัจฉรา ครูรวิกาน ครูรวิกาน ครูสายโส กลาง
ครูนิรมล ระดับ/ ครูศักดิ์ชัย
เขตบริการ 1304 1304 1304 1304
วัน
1304 โฮมรูม 1304
ทําความ ว32102 ว32102
พัก ส32104 ส32227 ท33202 ท33202 กิจกรรม
สะอาด ครูอมราลั ครูอมราลั
กลาง ครูอรอุมา ครูพัทธนั ครูสุอัญชลีครูสุอัญชลี ชุมนุม
เขตบริการ 1304 1304
วัน
1304 1304 1318 1318
ทําความ ค32102 อ32102 ศ32102 ว32104 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูอุราพร ครูอัจฉรา ครูสุวิรากร ครูนฤมล กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1304 1304 นาฏศิลป คอมการง วัน
นศท.

4

ทําความ อ32102 ค32102 ว32104 พัก ส32103 ว32102 ว32102 ว32261 ก32905
สะอาด ครูอัจฉรา ครูอุราพร ครูนฤมล กลาง ครูสุจินต ครูอมราลั ครูอมราลั ครูฉันทนาครูญาติกา
เขตบริการ 1302 1302 คอมการง วัน
1302 1302 1302 1302 1302
ทําความ ว32261 ว32261 ว32222 พัก ว32202 ว32202 ท32102 ค32202 ศ32102
สะอาด ครูฉันทนาครูฉันทนา ครูสุชาดา กลาง ครูนิสากร ครูนิสากร ครูทรงภพ ครูธีราภร ครูสุวิรากร
เขตบริการ 1302 1302 1301
วัน
1202 1202 1302 1302 นาฏศิลป
ทําความ ค32102 ว32102 พ32102 พัก ส32104 ว32242 ค32202 ประชุม ส32234
สะอาด ครูอุราพร ครูอมราลั ครูอมรินท กลาง ครูอติพงค ครูสมใจ ครูธีราภร ระดับ/ ครูอรณิชา
เขตบริการ 1302 1201 โรงยิมช.3 วัน
1302 1103 1302 โฮมรูม 1302
ทําความ ว32222 ว32222 อ32206 พัก อ32102 ค32202 ส32103 ว32202 กิจกรรม
สะอาด ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูFrancis กลาง ครูอัจฉรา ครูธีราภร ครูสุจินต ครูนิสากร ชุมนุม
เขตบริการ 1301 1301 1302
วัน
1302 1302 1302 1202
ทําความ ท32102 ค32202 ว32242 ว32242 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูทรงภพ ครูธีราภร ครูสมใจ ครูสมใจ กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1302 1302 1101 1101
วัน
นศท.

cleaning

ทําความ ศ32102 จ32202 จ32202 พัก
ค32102 อ32206 ท32102
สะอาด ครูสุวิรากร ครูวลัยรัต ครูวลัยรัต กลาง
ครูอุราพร ครูFrancis ครูทรงภพ
เขตบริการ นาฏศิลป 3303 3303
3303 3303 3303
วัน
ทําความ ก32905 อ32202 จ32204 พัก
ส32103 ว32104 จ32202 ส32234
สะอาด ครูญาติกา ครูอัจฉรา ครูอมราภั กลาง
ครูสุจินต ครูนฤมล ครูวลัยรัต ครูทรงภพ
เขตบริการ 3303 3303 3303
วัน
3303 คอมการง 3303 3303
ทําความ อ32102 ท32102 ว32102 ว32102 พัก ส32104 จ32204 ประชุม
สะอาด ครูอรณิชชครูทรงภพ ครูวิไล ครูวิไล กลาง ครูอติพงคครูอมราภั ระดับ/
เขตบริการ 3303 3303 3303 3303
วัน
3303 3303 โฮมรูม
ทําความ จ32202 ค32102
พ32102 พัก อ32202 จ32204 ส32103 กิจกรรม
สะอาด ครูวลัยรัต ครูอุราพร
ครูอนันต กลาง ครูอัจฉรา ครูอมราภั ครูสุจินต ชุมนุม
เขตบริการ 3303 3303
โรงยิม3 วัน
3303 3303 3303
ทําความ ว32102 อ32102 จ32202 จ32202 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูวิไล ครูอรณิชช ครูวลัยรัต ครูวลัยรัต กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 3303 3303 3303 3303
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

อ32204
พัก
กลาง
ครูลักขณา
วัน
1303
พัก อ32202 จ32206 ค32202 ก32905
กลาง ครูพรสิน ครูวลัยรัต ครูชัญญา ครูญาติกา
วัน
1303 1303 1303 1303
ค32202 อ32204 ประชุม ส32234
ครูชัญญา ครูลักขณา ระดับ/ ครูประเวศ
1303 1303 โฮมรูม 1303
พัก พ32102 ท32102 ท32102 กิจกรรม
กลาง ครูอนันต ครูรวิกาน ครูรวิกาน ชุมนุม
วัน
โรงยิม 1303 1303
พัก ลส.นน.
กลาง ยุวฯ บพ.
วัน
นศท.

2

ทําความ ว32102 ว32102 ค32202 ศ32102 พัก ส32103 ท32102 อ32206 พ32102
สะอาด ครูวิไล ครูวิไล ครูธีราภร ครูสุวิรากร กลาง ครูสุจินต ครูทรงภพครูFrancisครูอมรินท
เขตบริการ 1202 1202 1211 นาฏศิลป วัน
1211 1211 1211 โรงยิมช.3
ทําความ อ32102 ว32222 ค32202 พัก ส32103 ก32905 ค32102 ว32242 ว32242
สะอาด ครูอัจฉรา ครูสุชาดา ครูธีราภร กลาง ครูสุจินต ครูญาติกา ครูอุราพร ครูสมใจ ครูสมใจ
เขตบริการ 1211 1301 1211
วัน
1211 1211 1211 1101 1101
ทําความ ท32102 ค32202 ว32202 ว32202 พัก ว32261 ว32102 ประชุม ส32234
สะอาด ครูทรงภพ ครูธีราภร ครูนิสากร ครูนิสากร กลาง ครูฉันทนา ครูวิไล ระดับ/ ครูณัฐติกา
เขตบริการ 1211 1211 1201 1201
วัน
1211 1202 โฮมรูม 1211
ทําความ ว32261 ว32261 ค32202 พัก ว32222 ว32222 ว32242 ส32104 กิจกรรม
สะอาด ครูฉันทนาครูฉันทนา ครูธีราภร กลาง ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูสมใจ ครูอติพงค ชุมนุม
เขตบริการ 1211 1211 1211
วัน
1301 1301 1211 1211
ทําความ อ32102 ค32102 ว32104 ว32202 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูอัจฉรา ครูอุราพร ครูนฤมล ครูนิสากร กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1211 1211 คอมการง 1211
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. 5/2 หองประจํา 1211 ภาคเรียนที่ 2/2564

ชั้น ม. 5/8 หองประจํา 1305 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 ส32103 ส32227 ว21281 ว21281
สะอาด ครูสุจินต ครูพัทธนั ครูฉันทนาครูฉันทนา
เขตบริการ 1305 1305 1305 1305
ทําความ ท33202 ท33202 ค32102 พัก
สะอาด ครูสุอัญชลีครูสุอัญชลี ครูอุราพร กลาง
เขตบริการ 1318 1318 1305
วัน
ทําความ ส32103 ส32227 ท33204 ท33204
สะอาด ครูสุจินต ครูพัทธนั ครูวารี ครูวารี
เขตบริการ 1305 1305 1305 1305
ทําความ ก32905 อ32102 พ32102 อ32206
สะอาด ครูญาติกา ครูอัจฉรา ครูอนันต ครูFrancis
เขตบริการ 1305 1305 โรงยิม 1305
ทําความ ส32104 ท32102 ว21281 ศ32102
สะอาด ครูอรอุมา ครูทรงภพครูฉันทนาครูสุวิรากร
เขตบริการ 1305 1305 1305 นาฏศิลป
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พัก อ32102 ส32243
กลาง ครูอัจฉรา ครูนิรมล
วัน
1305 1305
ท32102 ม 1304 พ33206
ครูทรงภพ ญ 1305 ครูอมรินท
1305 ก 1326 โรงยิมช.1
พัก ว32104
ประชุม ส32234
กลาง ครูนฤมล
ระดับ/ ครูอรอุมา
วัน คอมการง
โฮมรูม 1305
พัก
ค32102 ส32243 กิจกรรม
กลาง
ครูอุราพร ครูนิรมล ชุมนุม
วัน
1305 1305
พัก ลส.นน.
กลาง ยุวฯ บพ.
วัน
นศท.

cleaning

ชั้น ม. 5/9 หองประจํา 1310 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 ท33202 ท33202 ส32227 พัก อ32102
ค32102
สะอาด ครูสุอัญชลีครูสุอัญชลี ครูพัทธนั กลาง ครูอัจฉรา
ครูอุราพร
เขตบริการ 1318 1318 1310
1310
วัน
1310
ทําความ ศ32102 ส32103 พ33206 พัก
ว21281 ม 1304 ว32104 พ32102
สะอาด ครูสุวิรากร ครูสายโส ครูอมรินท กลาง
ครูฉันทนา ญ 1305 ครูนฤมล ครูอนันต
เขตบริการ นาฏศิลป 1310 โรงยิม 1 วัน
1310 ก 1326 คอมการง โรงยิม
ทําความ ก32905 อ32102 ส32227 ส32243 พัก ส32234 ค32102 ประชุม
สะอาด ครูญาติกา ครูอัจฉรา ครูพัทธนั ครูนิรมล กลาง ครูอรนันท ครูอุราพร ระดับ/
เขตบริการ 1310 1310 1310 1310
วัน
1310 1310 โฮมรูม
ทําความ ส32104 ท32102 ท32102 พัก ว21281 ว21281 ส32243
กิจกรรม
สะอาด ครูอรอุมา ครูรวิกาน ครูรวิกาน กลาง ครูฉันทนาครูฉันทนา ครูนิรมล
ชุมนุม
เขตบริการ 1309 1310 1310
วัน
1310 1310 1310
ทําความ ท33204 ท33204 ส32103 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูวารี ครูวารี ครูสายโส กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1310 1310 1310
วัน
นศท.
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