cleaning

ชั้น ม. 3/1 หองประจํา 1121 ภาคเรียนที่ 1/2565
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 ส23101 ท23101 ง23101 พัก
สะอาด ครูเรืองรัต ครูวโรชา ครูปทมาพ กลาง
เขตบริการ 1121 1121 คหกรรม วัน
ทําความ ก23901 อ23101 ว23101 ว23101
สะอาด ครูพยอม ครูอาภัสร ครูทวีศักดิครู
์ ทวีศักดิ์
เขตบริการ 1121 1121 วิทย3 วิทย3
ทําความ ส23101 ค23101 ก23201 พัก
สะอาด ครูเรืองรัตครูปราณีต ครูสมฤดี กลาง
เขตบริการ 1121 1121 1121
วัน
ทําความ ท23101 อ23205
ว23101
สะอาด ครูวโรชา ครูEmelia
ครูทวีศักดิ์
เขตบริการ 1121 1121
วิทย3
ทําความ ส23102 อ23101 ค23201 พัก
สะอาด ครูเรืองรัต ครูอาภัสร ครูปราณีต กลาง
เขตบริการ 1121 1121 1121
วัน

cleaning

พัก
กลาง
วัน

พัก
กลาง
วัน

ค23101 อ23101 พ23101
ครูปราณีต ครูอาภัสร ครูสุภัทร
1121 1121 โรงยิมช.3
ท23101 ค23201 ศ23101
ครูวโรชา ครูปราณีตครูศักดิ์ชัย
1121 1121 เขียนแบบ
พ23102 ว23103 ศ23102 ประชุม
ครูสุทธิดา ครูกรรณิกครูเบญญา ระดับ/
1121 COM 2 1215 Homeroo
ค23101 ส23101 ส23235 กิจกรรม
ครูปราณีตครูเรืองรัต ครูวริสา ชุมนุม
1121 1121 1121
ลส.นน.
ยุวฯ บพ.
นศท.

ชั้น ม. 3/3 หองประจํา 1123 ภาคเรียนที่ 1/2565
1

2

3

4

5

6

7

8

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

9

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ว23103 ส23101
ง23101 พัก พ23101 ศ23102
สะอาด ครูกรรณิกครูเรืองรัต
ครูปทมาพ กลาง ครูสุภัทร ครูเบญญา
เขตบริการ COM 2 1123
คหกรรม วัน โรงยิมช.3 1215
ทําความ ท23101 ค23101 ส23101 ก23201 พัก อ23101 อ23205
สะอาด ครูวโรชา ครูปราณีตครูเรืองรัต ครูสมฤดี กลาง ครูอาภัสร ครูEmelia
เขตบริการ 1123 1123 1123 1123
วัน
1123 1123
ทําความ พ23102 อ23101 ก23901 ว23101 พัก ค23101 ส23102 ท23101 ประชุม
สะอาด ครูสุทธิดา ครูอาภัสร ครูพยอม ครูทวีศักดิ์ กลาง ครูปราณีตครูเรืองรัต ครูวโรชา ระดับ/
เขตบริการ 1123 1123 1123 1123
1123 1123 1123 Homeroo
วัน
ทําความ ส23101
วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ส23235 ค23101 อ23101 กิจกรรม
สะอาด ครูเรืองรัต
M.3
M.3 กลาง ครูชนัษฎาครูปราณีต ครูอาภัสร ชุมนุม
เขตบริการ 1123
วัน
1123 1123 1123
ทําความ ว23101 ว23101 ศ23101 พัก ท23101 ลส.นน.
สะอาด ครูทวีศักดิครู
์ ทวีศักดิครู
์ ศักดิ์ชัย กลาง ครูวโรชา ยุวฯ บพ.
เขตบริการ วิทย3 วิทย3 เขียนแบบ วัน
1123 นศท.

cleaning

ชั้น ม. 3/5 หองประจํา 1217 ภาคเรียนที่ 1/2565
1

2

3

4

5
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7

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

ทําความ ว23101 อ23101
ค23101
สะอาด ครูวิไล ครูอาภัสร
ครูปราณีต
เขตบริการ 1217 1217
1217
ทําความ ค23101 ท23101 พ23102 ง23101
สะอาด ครูปราณีต ครูวโรชา ครูอนันต ครูภัสราพ
เขตบริการ 1217 1217 1217 งานไม
ทําความ อ23101 ส23101 พ23101 พัก
สะอาด ครูอาภัสร ครูจันทรา ครูสุภัทร กลาง
เขตบริการ 1217 1217 โรงยิมช.3 วัน
ทําความ ส23101 อ23101 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูจันทรา ครูอาภัสร M.3
M.3
เขตบริการ 1217 1217
ทําความ ค23101 ท23101 จ23201 พัก
สะอาด ครูปราณีต ครูวโรชา ครูเสฎวุฒิ กลาง
เขตบริการ 1217 1217 1217
วัน

cleaning

ชั้น ม. 3/7 หองประจํา 1219 ภาคเรียนที่ 1/2565
1
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จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

5

6

7

8

9

ชั้น ม. 3/4 หองประจํา 1216 ภาคเรียนที่ 1/2565
1

2
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9

ชั้น ม. 3/6 หองประจํา 1218 ภาคเรียนที่ 1/2565
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 ศ23102 อ23101 ศ23101 พัก
ส23101 ส23235 ท23101
สะอาด ครูเบญญาครูพิชญโสครูศักดิ์ชัย กลาง
ครูจันทรา ครูกรรณิก ครูวโรชา
เขตบริการ 1215 1219 เขียนแบบ วัน
1219 1219 1219
ทําความ ว23103 พ23102
ส23102 พัก
ค23101 ง23101
สะอาด ครูกรรณิก ครูอนันต
ครูภาวิมล กลาง
ครูครูA ครูภัสราพ
เขตบริการ COM 2 1219
1219
วัน
1219 งานไม
ทําความ ว23101 ว23101 ค23101 พัก ท23101 ส23101 อ23101 ญ23201 ประชุม
สะอาด ครูอมราลั ครูอมราลั ครูครูA กลาง ครูวโรชา ครูจันทรา ครูพิชญโส ครูศิริวรร ระดับ/
เขตบริการ วิทย3 วิทย3 1219
วัน
1219 1219 1219 1219 Homeroo
ทําความ อ23101
วิชาเลือก วิชาเลือก พัก พ23101 ค23101 ว23101 กิจกรรม
สะอาด ครูพิชญโส
M.3
M.3 กลาง ครูสุภัทร ครูครูA ครูอมราลั ชุมนุม
เขตบริการ 1219
วัน โรงยิมช.3 1219 1219
ทําความ ท23101 ส23101 อ23205 ก23901 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูวโรชา ครูจันทรา ครูEmelia ครูพยอม กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1219 1219 1219 1219
วัน
นศท.

4

ทําความ อ23101 ศ23102 ค23101 พัก ท23101
ง23101 ส23101
สะอาด ครูอาภัสร ครูเบญญาครูปราณีต กลาง ครูวโรชา
ครูปทมาพครูจันทรา
เขตบริการ 1216 1215 1216
คหกรรม 1216
วัน
1216
ทําความ ว23101 ว23101 พ23101 พัก
ค23101 อ23101 ส23102
สะอาด ครูวิไล ครูวิไล ครูสุภัทร กลาง
ครูปราณีต ครูอาภัสร ครูเรืองรัต
เขตบริการ วิทย3 วิทย3 โรงยิมช.3 วัน
1216 1216 1216
ทําความ ว23103 ท23101 จ23201 พัก ส23235
ส23101 อ23205 ประชุม
สะอาด ครูกรรณิก ครูวโรชา ครูเสฎวุฒิ กลาง ครูปราณีต
ครูจันทรา ครูEmelia ระดับ/
เขตบริการ COM 2 1216 1216
1216 1216 Homeroo
วัน
1216
ทําความ อ23101 ส23101 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก ท23101 พ23102 ศ23101 กิจกรรม
สะอาด ครูอาภัสร ครูจันทรา M.3
M.3 กลาง ครูวโรชา ครูสุทธิดา ครูศักดิ์ชัย ชุมนุม
เขตบริการ 1216 1216
วัน
1216 1216 เขียนแบบ
ทําความ ว23101 ค23101 ก23901 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูวิไล ครูปราณีต ครูพยอม กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1216 1216 1216
วัน
นศท.

cleaning

ทําความ ก23901 ส23101
ศ23101
สะอาด ครูพยอม ครูจันทรา
ครูศักดิ์ชัย
เขตบริการ 1218 1218
เขียนแบบ
ทําความ ส23101 ว23103 ญ23201 พ23101
สะอาด ครูจันทรา ครูกรรณิก ครูศิริวรร ครูสุภัทร
เขตบริการ 1218 COM 2 1218 โรงยิมช.3
ทําความ ท23101 อ23101 พ23102 ค23101
สะอาด ครูวโรชา ครูพิชญโส ครูอนันต ครูครูA
เขตบริการ 1218 1218 1218 1218
ทําความ ว23101 อ23101 วิชาเลือก วิชาเลือก
สะอาด ครูวิไล ครูพิชญโส M.3
M.3
เขตบริการ 1218 1218
ทําความ ส23101 อ23205 ส23235 พัก
สะอาด ครูจันทรา ครูEmeliaครูปทมาพ กลาง
เขตบริการ 1218 1218 คหกรรม 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

9

พัก ว23103 ส23101 ส23235 ก23901
กลาง ครูกรรณิก ครูจันทรา ครูพยอม ครูพยอม
วัน COM 2 1217 1217 1217
ส23102 ศ23102
พัก
ครูเรืองรัตครูเบญญา
กลาง
1217 1215
วัน
ท23101 อ23205 ศ23101 ประชุม
ครูวโรชา ครูEmelia ครูศักดิ์ชัย ระดับ/
1217 1217 เขียนแบบ Homeroo
พัก
ว23101 ว23101 กิจกรรม
กลาง
ครูวิไล ครูวิไล ชุมนุม
วิทย3 วิทย3
วัน
ลส.นน.
ยุวฯ บพ.
นศท.

2

ทําความ ท23101 ว23103 พ23101 ส23235 พัก อ23101 ค23101
สะอาด ครูวโรชา ครูกรรณิก ครูสุภัทร ครูณัฐกาน กลาง ครูอาภัสร ครูปราณีต
เขตบริการ 1122 COM 2 โรงยิมช.3 1122
วัน
1122 1122
ทําความ ว23101 ส23101 อ23101 พัก ท23101 ก23901 ง23101 อ23205
สะอาด ครูทวีศักดิครู
์ เรืองรัต ครูอาภัสร กลาง ครูวโรชา ครูพยอม ครูปทมาพครูEmelia
เขตบริการ 1122 1122 1122
วัน
1122 1122 คหกรรม 1122
ทําความ ค23101 ส23101
พัก พ23102
ว23101 ว23101 ประชุม
สะอาด ครูปราณีตครูเรืองรัต
ครูทวีศักดิครู
์ ทวีศักดิ์ ระดับ/
กลาง ครูสุทธิดา
เขตบริการ 1122 1122
วิทย3 วิทย3 Homeroo
วัน
1122
ทําความ ค23101 ท23101 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก
ศ23101 ส23101 กิจกรรม
สะอาด ครูปราณีต ครูวโรชา M.3
ครูศักดิ์ชัยครูเรืองรัต ชุมนุม
M.3 กลาง
เขตบริการ 1122 1122
เขียนแบบ 1122
วัน
ทําความ ก23201 ส23102 อ23101 ศ23102 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูสมฤดี ครูเรืองรัต ครูอาภัสร ครูเบญญา กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1122 1122 1122 1215
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. 3/2 หองประจํา 1122 ภาคเรียนที่ 1/2565

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

ท23101 ว23101 ว23101
ครูวโรชา ครูวิไล ครูวิไล
1218 วิทย3 วิทย3
ค23101 อ23101
ครูครูA ครูพิชญโส
1218 1218
ง23101 ส23102 ประชุม
ครูภัสราพ ครูเรืองรัต ระดับ/
งานไม 1218 Homeroo
ค23101 ท23101 ศ23102 กิจกรรม
ครูครูA ครูวโรชา ครูเบญญา ชุมนุม
1218 1218 1215
ลส.นน.
ยุวฯ บพ.
นศท.

ชั้น ม. 3/8 หองประจํา 1220 ภาคเรียนที่ 1/2565
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 ว23101 ว23101 ส23101 พัก
ก23901 ท23101 ง23101
สะอาด ครูอมราลั ครูอมราลั ครูจันทรา กลาง
ครูพยอม ครูสุอัญชลีครูภัสราพ
เขตบริการ วิทย3 วิทย3 1220
วัน
1220 1220 งานไม
ทําความ อ23205 ส23101 ค23101 ญ23201 พัก อ23101 ศ23101
สะอาด ครูEmelia ครูจันทรา ครูมนุญญ ครูศิริวรร กลาง ครูพิชญโสครูศักดิ์ชัย
เขตบริการ 1220 1220 1220 1220
วัน
1220 เขียนแบบ
ทําความ ส23101 ท23101 อ23101 ว23101 พัก ค23101 พ23101 ส23235 ประชุม
สะอาด ครูจันทรา ครูสุอัญชลีครูพิชญโส ครูอมราลั กลาง ครูมนุญญ ครูสุภัทร ครูนฤมล ระดับ/
เขตบริการ 1220 1220 1220 1220
วัน
1220 โรงยิมช.3 1220 Homeroo
ทําความ ท23101 พ23102 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก
อ23101 ค23101 กิจกรรม
สะอาด ครูสุอัญชลีครูปยพัทธ M.3
M.3 กลาง
ครูพิชญโสครูมนุญญ ชุมนุม
เขตบริการ 1220 1220
วัน
1220 1220
ทําความ ศ23102 ว23103 ส23102 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูเบญญาครูกรรณิก ครูภาวิมล กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1215 COM 2 1220
วัน
นศท.
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cleaning

ชั้น ม. 3/9 หองประจํา 1316 ภาคเรียนที่ 1/2565
1

2
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4
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6

7

8

ชั้น ม. 3/10 หองประจํา 1317 ภาคเรียนที่ 1/2565

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
ค23101 อ23101 พ23101 พัก อ23205 ส23102 ท23101
สะอาด
ครูมนุญญครูพิชญโส ครูสุภัทร กลาง ครูEmelia ครูเรืองรัตครูสุอัญชลี
เขตบริการ
1316 1316 โรงยิมช.3 วัน
1316 1316 1316
ทําความ ศ23102 ค23101 อ23101 พัก ว23101 ว23101 ง23101
สะอาด ครูเบญญาครูมนุญญครูพิชญโส กลาง ครูอมราลั ครูอมราลั ครูภัสราพ
เขตบริการ 1215 1316 1316
วัน
วิทย3 วิทย3 งานไม
ทําความ ท23101 ค23101 ม23201 ศ23101 พัก ว23103 ส23101 ส23235 ประชุม
สะอาด ครูสุอัญชลีครูมนุญญ ครูวริสา ครูศักดิ์ชัย กลาง ครูกรรณิก ครูภาวิมล ครูภัสราพ ระดับ/
เขตบริการ 1316 1316 1316 เขียนแบบ วัน COM 2 1316 1316 Homeroo
ทําความ ก23901 ท23101 วิชาเลือก วิชาเลือก พัก
ว23101 ส23101 กิจกรรม
สะอาด ครูพยอม ครูสุอัญชลี M.3
ครูอมราลั ครูภาวิมล ชุมนุม
M.3 กลาง
เขตบริการ 1316 1316
1316 1316
วัน
ทําความ อ23101 ส23101 พ23102 พัก
ลส.นน.
สะอาด ครูพิชญโส ครูภาวิมลครูปยพัทธ กลาง
ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 1316 1316 1316
วัน
นศท.
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ทําความ ศ23101 ว23101 ค23101 พัก อ23205 ส23102 ง23101
สะอาด ครูศักดิ์ชัยครูสุกรรญครูมนุญญ กลาง ครูEmelia ครูเรืองรัต ครูภัสราพ
เขตบริการเขียนแบบ 1317 1317
วัน
1317 1317 งานไม
ทําความ ท23101 อ23101 ส23101 ศ23102 พัก
ค23201 ส23235
สะอาด ครูชนัษฎาครูพิชญโส ครูภาวิมล ครูเบญญา กลาง
ครูมนุญญ ครูลักขณา
เขตบริการ 1317 1317 1317 1215
1317 1317
วัน
ทําความ ก23901 ม23201 ค23101 พัก
พ23101 ท23101 ส23101 ประชุม
สะอาด ครูพยอม ครูวริสา ครูมนุญญ กลาง
ครูสุภัทร ครูชนัษฎา ครูภาวิมล ระดับ/
เขตบริการ 1317 1317 1317
วัน
โรงยิมช.3 1317 1317 Homeroo
ทําความ ว23101 ว23101
พัก ส23101 ค23201 ท23101 อ23101 กิจกรรม
สะอาด ครูสุกรรญครูสุกรรญ
กลาง ครูภาวิมล ครูมนุญญ ครูชนัษฎาครูพิชญโส ชุมนุม
เขตบริการ วิทย3 วิทย3
วัน
1317 1317 1317 1317
ทําความ ว23103 อ23101 ค23101 พ23102 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูกรรณิกครูพิชญโสครูมนุญญครูปยพัทธ กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ COM 2 1317 1317 1317
วัน
นศท.
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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 ว23101 อ23101 ม23201 พัก
ค23203 ค23101 ส23101 ส23235
สะอาด ครูสุกรรญ ครูอุราภร ครูวริสา กลาง
ครูมนุญญ ครูมนุญญ ครูภาวิมล ครูพงษนิ
เขตบริการ 3203 3203 3203
วัน
3203 3203 3203 3203
ทําความ ส23101 อ23101 ศ23102 พัก ก23901 ค23101 พ23101 ท23101
สะอาด ครูภาวิมล ครูอุราภร ครูเบญญา กลาง ครูพยอม ครูมนุญญ ครูสุภัทร ครูสุอัญชลี
เขตบริการ 3203 3203 1215
วัน แนะแนว 3203 โรงยิมช.3 3203
ทําความ อ23205 ว23103 ศ23101 พัก ว23101 ว23101 ค23201 ท23101 ประชุม
สะอาด ครูEmelia ครูกรรณิกครูศักดิ์ชัย กลาง ครูสุกรรญครูสุกรรญครูมนุญญครูสุอัญชลี ระดับ/
เขตบริการ 3203 COM 2 เขียนแบบ วัน
วิทย3 วิทย3 3203 3203 Homeroo
ทําความ ส23101 ส23102 พ23102 พัก ค23101 อ23101 อ23203 ง23101 กิจกรรม
สะอาด ครูภาวิมล ครูเรืองรัตครูปยพัทธ กลาง ครูมนุญญ ครูอุราภร ครูDione ครูภัสราพ ชุมนุม
เขตบริการ 3203 3203 3203
วัน
3203 3203 3203 งานไม
ทําความ ท23101 ค23201 ว23241 ว23241 พัก ลส.นน.
สะอาด ครูสุอัญชลีครูมนุญญ ครูภนิตา ครูภนิตา กลาง ยุวฯ บพ.
เขตบริการ 3203 3203 วิทย3 วิทย3
วัน
นศท.
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