
หอง รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน รหัส Google Classroom

1 OT31103 Occupation V ครูสมชาย เสาวรัตน,Mr.Daniel Delik 2jun23j

1 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ iwpg4nw

1 SO30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง hzc2q6b

1 MA31102 Fundamental Mathematics ครูศิริวรรณ เนตรสวาง eoaw7d4

1 EN31102 English 8 ครูอรฉัตร/Mr.Arman 7wstzr2

1 EN31202 English Reading and Writing 8 ครูอรฉัตร/Mr.Ruslan sluveoh

1 EN31206 Cultural Activities 2 ครูอรฉัตร/Mr.Pawel 3qnmzrs

1 SO31102 Social studies II ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ , Mr.Matteo mom6bjv

1 ว30221 เคมี 1 ครูชิติสรรค  วิชชากรทวีรัตน v6v6ikl

1 EN31204 English Paragraph Writing 2 ครูตรีนรภัทร ตรีประเคน atcq5vt

1 ว30241 ชีววิทยา1 ครูศุจิกา ผองศรี ครูวิศิษฐศรี   โตศุกลวรรณ xtxooix

1 SC30261 ธรณีวิทยา ครูเดนชัย เขตบุญไสย updt4kh

1 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูบัญชา โมราชาติ sbqdcsa

1 S31295 Computing Science 4 Mr.Arman / ครูสุรชัย xnt7bir

1 AR31102 Art and Humanities II นางฐษา จันทรังษี bqggncp

1 TH31102 Thai language2 ครูสินีนาถ ย่ังยืนพิพัฒน lfmfzic

1 ว30201 ฟสิกส 1 ครูวีระชัย ญาณเดชอังกูร 4aeyrxk

2 EN31206 Cultural Activities 2 ครูอรฉัตร/Mr.Pier upq7pyx

2 ง31103 การงานอาชีพ 5 ครูสมชาย เสาวรัตน 6wkmmu5

2 ว30241 ชีววิทยา1 ครูวราภรณ พละศักด์ิ , ครูปาลิตา ยะบุญวัน xqbmzr3

2 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ lxy2ovi

2 ส30215 หนาท่ีพลเมือง2 ครูวรวุฒิ อาจเดช t5xiomh

2 ว30221 เคมี 1 ครูชนิถา จุยประเสริฐ m5p3fjk

2 EN31204 English Paragraph Writing 2 ครูตรีนรภัทร ตรีประเคน nhou4t3

2 ว30261 ธรณีวิทยา ครูเดนชัย เขตบุญไสย 2vnt53j

2 MA31232 Extension Mathematics 32 ครูบัญชา โมราชาติ ksdqa53

2 ศ31102 ศิลปะกับมนุษย 2 นางฐษา จันทรังษี 6mgbpxl

2 ท31102 ภาษาไทย2 ครูธัญญลักษณ ศรีสวาง 4cwhckt

2 ว30201 ฟสิกส 1 ครูสัญญลักษณ สวัสดีมงคล  vfpidhw

2 อ31102 ภาษาอังกฤษ ครูกุรวิทย ลองจํานงค cm5udia

2 พ31102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู wgk5g3i

3 ง31103 การงานอาชีพ 5 ครูสมชาย เสาวรัตน 3u4hwcb

3 ว30241 ชีววิทยา1 ครูวราภรณ พละศักด์ิ , ครูปาลิตา ยะบุญวัน expvmua
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3 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ p3cncqe

3 ส30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง uicuuzj

3 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 8 ครูสุนิสา จิตตเมตตากุล rymajao

3 ว30221 เคมี 1 ครูชิติสรรค  วิชชากรทวีรัตน kufgcwn

3 ว30227 เคมีวิเคราะห ครูเดนชัย เขตบุญไสย r2sui4r

3 ศ31102 ศิลปะกับมนุษย 2 นางฐษา จันทรังษี mf4adef

3 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูกุณฑีรา อารีกุล 3ls3kjm

3 พ.31102 สุขศึกษา 2 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ 4dgu2jw

3 ท31102 ภาษาไทย2 ครูสินีนาถ ย่ังยืนพิพัฒน wzvnyn3

3 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูสุทิศา สําราญ mtxzswn

3 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 ครูทักษพร เช่ียวเชิงศึก p7mmqb2

3 ว30201 ฟสิกส 1 ครูวีระชัย ญาณเดชอังกูร xzo3t7i

4 ง31103 การงานอาชีพ 5 ครูสมชาย เสาวรัตน y5krax7

4 ว30241 ชีววิทยา1 ครูปาลิตา ยะบุญวัน yjql2g5

4 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ 7plhn7z

4 ส30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา bvzuc32

4 ว30221 เคมี 1 ครูชนิถา จุยประเสริฐ zo3jbxa

4 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูบัญชา โมราชาติ x6w6hij

4 ศ31102 ศิลปะกับมนุษย 2 นางฐษา จันทรังษี mzgzfed

4 ศ30223 ทฤษฎี แนวคิดทางสถาปตยกรรม นางสาวศศิธร พูลหวัง dodcg3p

4 ท31102 ภาษาไทย2 ครูธัญญลักษณ ศรีสวาง wqcxgkv

4 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน8 ครูสุทิศา สําราญ ubyw6a4

4 ว30202 ฟสิกส 1 ครูสัญญลักษณ สวัสดีมงคล  lgyegpn

4 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูทิพยรัตน แสงสวาง 2fsjftx

4 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 ครูทักษพร เช่ียวเชิงศึก euhdviw

4 พ31102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู 6fxmvk6

5 ง31103 การงานอาชีพ 5 ครูสมชาย เสาวรัตน it4f65n

5 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ cpusmb5

5 ส30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง xnc5tei

5 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ครูศิริวรรณ เนตรสวาง aoq57ep

5 ส31102 สังคมศึกษา ๒ ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ o5thpty

5 ค32222 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม22 ครูจารุพันธ วิไลจารุวรรณ 5yotll5

5 ว30221 เคมี 1 ครูชิติสรรค  วิชชากรทวีรัตน qqvvwdm
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5 ว30241 ชีววิทยา1 นางศุจิกา ผองศรี 6gqo477

5 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูบัญชา โมราชาติ pddze55

5 ศ31102 ศิลปะกับมนุษย 2 นางฐษา จันทรังษี c4dile4

5 ว30261 ธรณีวิทยา นางสาวรัตติยา นามงาม  dtj5me6

5 พ.31102 สุขศึกษา 2 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ vn2ff4q

5 ท31102 ภาษาไทย2 ครูสินีนาถ ย่ังยืนพิพัฒน pg7k5x4

5 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน8 ครูสุทิศา สําราญ zg77g7h

5 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูทิพยรัตน แสงสวาง ztnoved

5 ว30201 ฟสิกส 1 ครูวีระชัย ญาณเดชอังกูร aqyq4q6

6 ง31103 การงานอาชีพ 5 ครูสมชาย เสาวรัตน 2zwkjqm

6 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน8 ครูพรสุดา ปรีเปรม hdtjyhn

6 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ ni7cxpu

6 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ครูศิริวรรณ เนตรสวาง yg7lk54

6 ส30215 หนาท่ีพลเมือง2 ครูวรวุฒิ อาจเดช sujpcix

6 ค32222 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม22 ครูจารุพันธ วิไลจารุวรรณ tkiu7sh

6 ว30221 เคมี 1 ครูชนิถา จุยประเสริฐ vkbdndl

6 ว30241 ชีววิทยา1 ครูศุจิกา ผองศรี ครูวิศิษฐศรี   โตศุกลวรรณ oarcn5m

6 ว30261 ธรณีวิทยา ครูเดนชัย เขตบุญไสย 2jmtcxc

6 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูบัญชา โมราชาติ ksdi6nu

6 ศ31102 ศิลปะกับมนุษย 2 นางฐษา จันทรังษี lv2l2j2

6 ท31102 ภาษาไทย2 ครูธัญญลักษณ ศรีสวาง 2dmidmj

6 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูสุทิศา สําราญ aderrv3

6 ว30203 ฟสิกส 1 ครูสัญญลักษณ สวัสดีมงคล  r34hull

6 ว30282 เทคนิคปฏิบัติการฟสิกส ครูวีระชัย ญาณเดชอังกูร 3hr3ilg

6 พ31102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู 4nxyscc

7 ง31101 การงานอาชีพ 4 ครูดารารัตน ฮุนพานิช kq44xqr

7 ว30241 ชีววิทยา1 ครูวราภรณ พละศักด์ิ , ครูปาลิตา ยะบุญวัน xrwghkz

7 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ 5azf5uk

7 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ครูศิริวรรณ เนตรสวาง hz5etoi

7 ส30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา sdwwfk4

7 ว30221 เคมี 1 ครูชิติสรรค  วิชชากรทวีรัตน tu2ytvf

7 ว30261 ธรณีวิทยา ครูเดนชัย เขตบุญไสย 5d7n5im

7 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูบัญชา โมราชาติ r65pbk2
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7 ศ31101 ศิลปะกับมนุษย 1 นายพรพงษ สีลายงค cpbu73b

7 พ.31102 สุขศึกษา 2 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ obdwagf

7 ท31102 ภาษาไทย2 ครูสินีนาถ ย่ังยืนพิพัฒน z3hg4cm

7 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูทิพยรัตน แสงสวาง qzobya5

7 ว30201 ฟสิกส 1 ครูวีระชัย ญาณเดชอังกูร cetbu7k

7 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ครูผองใส วองกิตติสิน xkzj73e

8 ง31101 การงานอาชีพ 4 ครูดารารัตน ฮุนพานิช 6lyf7n7

8 ง31221 การเขียนแบบทางวิศวกรรม ครูรัตนา พรมบุตร wynyjip

8 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน8 ครูพรสุดา ปรีเปรม c5tyhai

8 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ efdci5c

8 ส30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา orqvbqz

8 ว30221 เคมี 1 ครูชนิถา จุยประเสริฐ q6qmk7l

8 ว30241 ชีววิทยา1 นางศุจิกา ผองศรี zm7iz7w

8 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูกุณฑีรา อารีกุล cvgiqec

8 ศ31101 ศิลปะกับมนุษย 1 นายผลินท พิชัยรัตน cnxpgys

8 ท31102 ภาษาไทย2 ครูธัญญลักษณ ศรีสวาง pgzivkf

8 ว30204 ฟสิกส 1 ครูสัญญลักษณ สวัสดีมงคล  mwou4qa

8 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูทิพยรัตน แสงสวาง qpcbkyy

8 พ31102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู xyqjsil

9 ง31101 การงานอาชีพ 4 ครูดารารัตน ฮุนพานิช 3j5pgol

9 (วิชาเลือกการงาน) ง31262 เคร่ืองเสียง 2 ครูสมชาย เสาวรัตน rjg5lqo

9 (วิชาเลือกการงาน) ง31274 การคุมครองสิทธิผูบริโภค ครูสันติ ผลสุวรรณ zpltljk

9 (วิชาเลือกการงาน) ง31278 หองสมุดเพ่ือการคนควา 2 ครูชลธิชา กลาหาญ pcp7qz7

9 (วิชาเลือกการงาน) ง31280 หลักการตลาด 2 ครูอัญมณี ทูไพเราะ g5fxoka

9 (วิชาเลือกการงาน) ง31288 หลักการประกอบอาหารเบ้ืองตน 2 ครูธันยชนก ศรีอําไพ n76tjip

9 (วิชาเลือกการงาน) ง31294 การเงินและธนาคาร ครูดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล ndzpygv

9 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ hyjc3kf

9 ส30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง 3xf5g52

9 ส31102 สังคมศึกษา ๒ ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ zpfhvuu

9 ศ31101 ศิลปะกับมนุษย 1 นายพรพงษ สีลายงค 6vfizbp

9 ศ30214 ทักษะศิลปะ 2 นางสาวศศิธร พูลหวัง bsbx6pb

9 พ.31102 สุขศึกษา 2 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ blzdxyb

9 ท31102 ภาษาไทย2 ครูสินีนาถ ย่ังยืนพิพัฒน llvwbj3
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9 ท31203 วรรณกรรมนักเขียนเทพศิรินทร ครูอธิวัฒน วังกาวรรณ , ครูธัญญลักษณ ศรีสวาง oa2z33f

9 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูสุทิศา สําราญ m3gv4cc

9 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 ครูทักษพร เช่ียวเชิงศึก sa2rq5g

9 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ครูผองใส วองกิตติสิน 4juxacf

10 ง31101 การงานอาชีพ 4 ครูดารารัตน ฮุนพานิช ejdpol5

10 (วิชาเลือกการงาน) ง31262 เคร่ืองเสียง 2 ครูสมชาย เสาวรัตน n26fzan

10 (วิชาเลือกการงาน) ง31274 การคุมครองสิทธิผูบริโภค ครูสันติ ผลสุวรรณ wdurlwv

10 (วิชาเลือกการงาน) ง31278 หองสมุดเพ่ือการคนควา 2 ครูชลธิชา กลาหาญ l3buq37

10 (วิชาเลือกการงาน) ง31280 หลักการตลาด 2 ครูอัญมณี ทูไพเราะ d3fglik

10 (วิชาเลือกการงาน) ง31288 หลักการประกอบอาหารเบ้ืองตน 2 ครูธันยชนก ศรีอําไพ n76tjip

10 (วิชาเลือกการงาน) ง31294 การเงินและธนาคาร ครูดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล ndzpygv

10 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน8 ครูพรสุดา ปรีเปรม wgamdmf

10 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ abtjx2c

10 ส30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง 2hw2r3k

10 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ครูศิริวรรณ เนตรสวาง 3txht3h

10 ศ30214 ทักษะศิลปะ 2 นางสาวศศิธร พูลหวัง zydiams

10 ศ31101 ศิลปะกับมนุษย 1 นายผลินท พิชัยรัตน 65iqr46

10 ท31203 วรรณกรรมนักเขียนเทพศิรินทร ครูสินีนาถ ย่ังยืนพิพัฒน 6kpy7gh

10 ท31102 ภาษาไทย2 ครูธัญญลักษณ ศรีสวาง uuoh7aq

10 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน8 ครูสุทิศา สําราญ jnpy6mt

10 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูทิพยรัตน แสงสวาง h5vcdv5

10 พ31102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู bi5cwam

11 ง31101 การงานอาชีพ 4 ครูดารารัตน ฮุนพานิช 5xj3fw4

11 (วิชาเลือกการงาน) ง31262 เคร่ืองเสียง 2 ครูสมชาย เสาวรัตน 6qt2rko

11 (วิชาเลือกการงาน) ง31274 การคุมครองสิทธิผูบริโภค ครูสันติ ผลสุวรรณ kjbxvtg

11 (วิชาเลือกการงาน) ง31278 หองสมุดเพ่ือการคนควา 2 ครูประโยชน อุนใจเพ่ือน dy7uv5a

11 (วิชาเลือกการงาน) ง31280 หลักการตลาด 2 ครูอัญมณี ทูไพเราะ ls235tw

11 (วิชาเลือกการงาน) ง31288 หลักการประกอบอาหารเบ้ืองตน 2 ครูธันยชนก ศรีอําไพ n76tjip

11 (วิชาเลือกการงาน) ง31294 การเงินและธนาคาร ครูดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล ndzpygv

11 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ xwlqi6z

11 ส30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง ulphjzq

11 ศ31101 ศิลปะกับมนุษย 1 นายพรพงษ สีลายงค 3sargnf

11 ศ30214 ทักษะศิลปะ 2 นางสาวศศิธร พูลหวัง kxxows2



หอง รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน รหัส Google Classroom

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

รายวิชาเลือก/เรียนรวม รหัสจะอยูดานลางสุด

11 พ.31102 สุขศึกษา 2 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ hwt6wvo

11 ท31102 ภาษาไทย2 ครูสินีนาถ ย่ังยืนพิพัฒน azsavkf

11 ท31203 วรรณกรรมนักเขียนเทพศิรินทร ครูสินีนาถ ย่ังยืนพิพัฒน uuay7yl

11 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูสุทิศา สําราญ rfxmbby

11 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ครูธงชัย เนตรสวาง o7bplsj

12 ง31101 การงานอาชีพ 4 ครูดารารัตน ฮุนพานิช doigsy3

12 (วิชาเลือกการงาน) ง31262 เคร่ืองเสียง 2 ครูสมชาย เสาวรัตน arlg7v7

12 (วิชาเลือกการงาน) ง31274 การคุมครองสิทธิผูบริโภค ครูสันติ ผลสุวรรณ 6nifwle

12 (วิชาเลือกการงาน) ง31278 หองสมุดเพ่ือการคนควา 2 ครูประโยชน อุนใจเพ่ือน dy7uv5a

12 (วิชาเลือกการงาน) ง31280 หลักการตลาด 2 ครูอัญมณี ทูไพเราะ mbphazm

12 (วิชาเลือกการงาน) ง31288 หลักการประกอบอาหารเบ้ืองตน 2 ครูธันยชนก ศรีอําไพ n76tjip

12 (วิชาเลือกการงาน) ง31294 การเงินและธนาคาร ครูดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล ndzpygv

12 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน8 ครูพรสุดา ปรีเปรม rswhoi2

12 ก30906 แนะแนว 4 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ 26tejeu

12 ส30215 หนาท่ีพลเมือง1 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา 6gwe5df

12 ศ30214 ทักษะศิลปะ 2 นางสาวศศิธร พูลหวัง y4nwmrf

12 ศ31101 ศิลปะกับมนุษย 1 นายผลินท พิชัยรัตน ou5brys

12 ท31102 ภาษาไทย2 ครูธัญญลักษณ ศรีสวาง msuu47u

12 ท31203 วรรณกรรมนักเขียนเทพศิรินทร ครูอธิวัฒน วังกาวรรณ , ครูธัญญลักษณ ศรีสวาง ildskec

12 อ31102 ภาษาอังกฤษ8 ครูทิพยรัตน แสงสวาง 736la7v

12 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ครูธงชัย เนตรสวาง a4kbfkv

12 พ31102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู nd7a4mo

1-12 ส30220 การเมืองการปกครอง ครูสังคมใหม kkw5xdx

4/3-12 จ31224 ภาษาจีน2 Mr.Chen Wei pxbu2pk

4/9-12 จ31222 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร2 ครูวัฒมน ระฤกชาติ qiokh54

ม.4/10 และ 4/12 อ31206 วัฒนธรรมตะวันตก 2 ครูอรฉัตร วรสุวรรณรักษ xm3if7w

ม.4/2-12 ว31295 วิทยาการคํานวณ 4 ครูสุรชัย jhf7zpi

ม.4/2,3,4,6,7,8,10,11,12 ส31102 สังคมศึกษา ๒ ครูพาณี  เพชรอินทร jh6gubl

ม.4/3-12 อ31202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 8 Mr. Jakub Balga 7p7wxic

ม.4/9-12 ญ31242 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 2 ครูสุนิสา จิตตเมตตากุล 5d553at

ม.4/9-12 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูกุณฑีรา อารีกุล ipucvms

ม.4/9-12 FR31261 French II Mme.Apinya LEELA-ARIYA 66i5egc

ม.4/9 และ ม.4/11 อ31206 วัฒนธรรมตะวันตก ครูทิพยรัตน แสงสวาง 63jyzdy


