
หอง รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน รหัส Google Classroom

1 so23102 สังคมศึกษา 6 ครูชลหทัย ใจดี yh43izk

1 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง yuaonnf

1 so23104 Buddhism IV ครูพณณพัชร จีนเล้ียง  o5nzok7

1 so23106 Thai History VI ครูกุลริศา   ฤกษมวง zk5z3ir

1 SC23202 Renewable energy and Utilizaton ครูภัทรศญา สมมานะ 66xfgzx

1 SO23206 civic duty ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ dnknoom

1 TH23102 Thai language ครูเตชิต เอกรินทรากุล mwbilsx

1 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูโสภิดา  จันตา aq4zsn4

1 AR23102 Imaginative Art II นางฐษา จันทรังษี r6xgqpd

1 EN23206 English for communication and Presentation I ครูวธิดา พรมโคตรคา r4vyxcl

1 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ bdofqkp

1 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง jw2xn3g

1 SC23194 Computing science3 ครูวรพจน ดวงงาม yekrlxv

1 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม06 ครูมณฑิชา ศิริรัตน jbhvocv

1 EN23102 English ครูกรวิทย ลองจํานงค m6vdzib

1 MA23102 Mathematics 5 นายศราวุฒิ   รัตนกุล 76yrq4b

2 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูชลหทัย ใจดี wgxnnxw

2 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง btpp6iu

2 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง zj4oc7l

2 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง ny3dcvn

2 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ r7hgy2d

2 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูเตชิต เอกรินทรากุล zzh2iuf

2 ศ23101 จินตศิลป 1 นางสาวเกศิรี จรัสกุล 5ywrob3

2 SC23102 Science 6 Mr. Alberto Garcia, ครูปาลิตา ยะบุญวัน aphlqzb

2 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ  vud5tjm

2 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง g6k75xq

2 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูเกษม กิตติโสภิตวงศ dvaqafh

2 EN23202 ภาษาอังกฤษอาน เขียน6 ครูถิรถรัชวินท จินะ hvy42z3

2 ว23194 วิทยาการคํานวณ3 ครูวรพจน ดวงงาม grv6nkl

2 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม06 ครูมณฑิชา ศิริรัตน klbvfb2

2 EN23102 English ครูกรวิทย ลองจํานงค m6vdzib

3 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูชลหทัย ใจดี bj2boif
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3 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง maxqcys

3 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง o2k272e

3 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง pc2sirk

3 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ 7nq2hm3

3 ท23102 ภาษาไทย ครูโสภิดา  จันตา 6sbsi5g

3 ศ23101 จินตศิลป 1 นางสาวเกศิรี จรัสกุล v7kl562

3 Sc23202 Renewable Energy and Utilizaion นายชัยยา  พันธเพชร v52akc3

3 MA23102 Basic Mathematics 6 ครูหทัยชนก สุกรเมือง rcqu6ij

3 SC23102 Science 6 Mr. Pol O Iaoire, ครูปาลิตา ยะบุญวัน jv2sf3s

3 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ ika774s

3 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง ghc2kee

3 ว23194 วิทยาการคํานวณ3 ครูวรพจน ดวงงาม kb7e7t5

3 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม06 ครูมณฑิชา ศิริรัตน rpkolk4

3 EN23202 Reading and Writing of English ครูกรวิทย ลองจํานงค zh2r2h4

3 EN23102 English ครูกรวิทย ลองจํานงค m6vdzib

4 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูชลหทัย ใจดี m2etcaf

4 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง yg5ohr7

4 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง dphl5wr

4 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง pr5v2ku

4 ส2320 ุ6 หนาท่ีพลเมือง ครูเวทชัย   สุภาพ at34t97

4 ว23202 พลังงานทดแทนและการใชประโยชน ครูภัทรศญา สมมานะ aqbc6pk

4 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูเตชิต เอกรินทรากุล jwf2xuz

4 ศ23101 จินตศิลป 1 นางสาวเกศิรี จรัสกุล jsbqxz3

4 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ ubjrvtk

4 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง g5sdpvk

4 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 06 ครูทักษพร เช่ียวเชิงศึก afg33fj

4 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูเกษม กิตติโสภิตวงศ 3egdbai

4 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูปยวรรณ ศิริรัตน lapgg6p

4 ว23194 วิทยาการคํานวณ3 ครูวรพจน ดวงงาม 4luygug

4 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 06 ครูเอกธนัช แซจุง e4ndgii

5 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูชลหทัย ใจดี x5kjaow

5 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง 7ffpab6
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5 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง esozubd

5 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง d2m6edn

5 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูเวทชัย  สุภาพ ittaxu2

5 ท23102 ภาษาไทย ครูโสภิดา  จันตา orgxg6f

5 ศ23102 จินตศิลป 2 นางฐษา จันทรังษี l4omeha

5 ว23202 พลังงานทดแทนกับการนําไปใช นายชัยยา  พันธเพชร 3hve2qw

5 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ raumwq2

5 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 06 ครูทักษพร เช่ียวเชิงศึก tf2qrpu

5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูถิรถรัชวินท จินะ 5ohevb6

5 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูกรรภิรมย กองศรี nupc73u

5 ว23194 วิทยาการคํานวณ3 ครูวรพจน ดวงงาม gedg7zz

5 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 06 ครูเอกธนัช แซจุง xwynrrs

5 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูสถิตยพงษ วงษบุญชา unfhspx

6 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูชลหทัย ใจดี 4cxg3rw

6 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง 76f5qgv

6 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง hywq7w2

6 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง 7x2avne

6 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ wkl35nh

6 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูเตชิต เอกรินทรากุล 6hkkr5h

6 ศ23101 จินตศิลป 1 นางสาวเกศิรี จรัสกุล 3yuqfpm

6 ว23202 พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน นางสาวดวงพร ศรีครินทร ycbot6h

6 ว23102 วิทยาศาสตร6 นายชัยยา  พันธเพชร gz4jngj

6 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ mdssgqe

6 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูวรุธ  อินผูก 7gabbyj

6 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูเกษม กิตติโสภิตวงศ jc27tq3

6 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูกรรภิรมย กองศรี zto6wqp

6 ว23194 วิทยาการคํานวณ3 ครูวรพจน ดวงงาม mtlzs56

6 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 06 ครูเอกธนัช แซจุง z6otvji

6 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 นายศราวุฒิ   รัตนกุล 3cinitw

7 ง23105 การงานอาชีพ 3 ครูฐานิตา เลพล tgnwghv

7 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง y7eqx6x

7 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง rbek4mg
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7 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง 2ij6uxd

7 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูศิริลักษณ   ดําพะธิก r4bq72m

7 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ 7ybjgmx

7 ท23102 ภาษาไทย ครูเตชิต เอกรินทรากุล qtbavai

7 ศ23102 จินตศิลป 2 นางฐษา จันทรังษี 24zxg7v

7 ว23102 วิทยาศาสตร 6 นางสาวดวงพร ศรีครินทร if7nqfa

7 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ 6auqfxb

7 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูถิรถรัชวินท จินะ gu6ol7r

7 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูกรรภิรมย กองศรี iidhdmx

7 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 06 ครูเอกธนัช แซจุง 5zpbdbe

7 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูธฤษณัช อารมยแกว zwsuxtw

8 ง23105 การงานอาชีพ 3 ครูฐานิตา เลพล 53b5xy4

8 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง r4o4m7s

8 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง bmppf66

8 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง k2mee66

8 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูศิริลักษณ   ดําพะธิก 7taoesm

8 ว23203 พลังงานทดแทนและการใชประโยชน ครูภัทรศญา สมมานะ 7rue6cz

8 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ hpysmgz

8 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูเตชิต เอกรินทรากุล wzwolmx

8 ศ23102 จินตศิลป 2 นางฐษา จันทรังษี ifqb2bx

8 ว23102 วิทยาศาสตร6 นายชัยยา  พันธเพชร 4uguimp

8 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ 4oftpob

8 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูเกษม กิตติโสภิตวงศ qjfvm6g

8 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูถิรถรัชวินท จินะ ktlr7v5

8 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูกรรภิรมย กองศรี ju7e4pw

8 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 06 ครูเอกธนัช แซจุง psi5g7d

8 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน6 ครูมณฑิชา ศิริรัตน wwsorih

9 ง23105 การงานอาชีพ 3 ครูฐานิตา เลพล jipj7jq

9 อ23202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6 ครูพรสุดา ปรีเปรม etztzjj

9 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง finmd7s

9 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง udwl7s7

9 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง idurq63



หอง รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน รหัส Google Classroom

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

รายวิชาเลือก/เรียนรวม รหัสจะอยูดานลางสุด

9 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูศิริลักษณ    ดําพะธิก 6yu5nu4

9 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ nn75lp6

9 ท23102 ภาษาไทย ครูโสภิดา  จันตา 4zjbjci

9 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูโสภิดา  จันตา ubihpip

9 ศ23101 จินตศิลป 1 นางสาวเกศิรี จรัสกุล ui463re

9 ว23202 พลังงานทดแทนกับกับการใชประโยชน นายชัยยา  พันธเพชร thq5o3u

9 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ g4jj66e

9 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูปยวรรณ ศิริรัตน frhfpvm

9 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูกรรภิรมย กองศรี 7mf4zjs

9 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 06 ครูเอกธนัช แซจุง v4jaf2v

9 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน6 ครูมณฑิชา ศิริรัตน 6jphlil

10 ง23105 การงานอาชีพ 3 ครูฐานิตา เลพล izagzx6

10 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง ihe2fpv

10 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง xqhwo4w

10 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง 5uv2kp5

10 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูศิริลักษณ    ดําพะธิก xo6pfy4

10 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ rqknl5g

10 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูเตชิต เอกรินทรากุล 3udfjao

10 ศ23101 จินตศิลป 1 นางสาวเกศิรี จรัสกุล q7r5jpp

10 ว23102 วิทยาศาสตร 6 นางสาวดวงพร ศรีครินทร giz4eut

10 ว23202 พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน นางสาวดวงพร ศรีครินทร mfimnme

10 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ 5f6vf3n

10 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูสารัช ชํานิศาสตร 3wywppi

10 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูวรุธ  อินผูก zxxjocc

10 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูเกษม กิตติโสภิตวงศ rlfroq5

10 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม06 ครูมณฑิชา ศิริรัตน eie27bl

10 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 นายศราวุฒิ   รัตนกุล enf2wvu

11 ง23105 การงานอาชีพ 3 ครูดารารัตน ฮุนพานิช mhg34dn

11 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง g7glsfv

11 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง dbyzkrk

11 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง 22uziz5

11 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูศิริลักษณ    ดําพะธิก fh4tzn7
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11 ว23204 พลังงานทดแทนและการใชประโยชน ครูภัทรศญา สมมานะ qbefm3c

11 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ rassesd

11 ท23102 ภาษาไทย ครูเตชิต เอกรินทรากุล vlfbqbb

11 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูโสภิดา  จันตา nbhjiqr

11 ศ23102 จินตศิลป 2 นางฐษา จันทรังษี 6siukhp

11 ว23102 วิทยาศาสตร 6 นางสาวดวงพร ศรีครินทร bswaup6

11 ว23204 ธรณีวิทยา นางสาวรัตติยา นามงาม  u5nyffb

11 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ ywh6k4f

11 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูสารัช ชํานิศาสตร ukuqvrr

11 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูถิรถรัชวินท จินะ a27ckwk

11 ค23212 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 16 ครูเอกธนัช แซจุง 2hmc7sb

11 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม06 ครูมณฑิชา ศิริรัตน vzwh5n4

11 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 นายศราวุฒิ   รัตนกุล qwqrf47

12 ง23105 การงานอาชีพ 3 ครูดารารัตน ฮุนพานิช 7ryhhuv

12 ก23904 แนะแนว 3 ครูธีรารัตน ตุมทอง f2v4fqg

12 ส23104 พระพุทธศาสนา6 ครูพณณพัชร จีนเล้ียง yyvap43

12 ส23106 ประวัติศาสตรไทย 6 ครูกุลริศา   ฤกษมวง ehupeng

12 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูศิริลักษณ    ดําพะธิก mw7az7r

12 ว23205 พลังงานทดแทนและการใชประโยชน ครูภัทรศญา สมมานะ 3ylv5vi

12 ส23206 หนาท่ีพลเมือง ครูสิทธิศักด์ิ  ปะวันเณ tlf2mss

12 I23202 การส่ือสารและการนําเสนอ ครูเตชิต เอกรินทรากุล bg6xws5

12 ท23102 ภาษาไทย ครูโสภิดา  จันตา gp4cnoj

12 ศ23102 จินตศิลป 2 นางฐษา จันทรังษี cfekfcq

12 ว23102 วิทยาศาสตร 6 นางสาวดวงพร ศรีครินทร qbwen3c

12 ว23204 ธรณีวิทยา นางสาวรัตติยา นามงาม xo6bxga

12 พ.23102 สุขศึกษา 6 ครูจีราวรรณ  ประทุมมาศ n7sdau5

12 พ23104 พลศึกษา(บาสเกตบอล) ครูสารัช ชํานิศาสตร we6ispb

12 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูวรุธ  อินผูก mbccelb

12 ค23212 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 16 ครูเอกธนัช แซจุง pciizvr

12 ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม06 ครูมณฑิชา ศิริรัตน br2oofd

12 ค23102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 นายศราวุฒิ   รัตนกุล dcfcxla

11,12 อ23202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6 ครูพรสุดา ปรีเปรม whozepa
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3/10-12 จ23222 ภาษาจีนกลาง6 Miss ShunYi Pan  kpkk3c5

3/4-6 จ23222 ภาษาจีนกลาง6 Miss ShunYi Pan zlu7mxr

3/7-9 จ23222 ภาษาจีนกลาง6 Miss ShunYi Pan 4a32wxb

4,5 อ23202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6 ครูพรสุดา ปรีเปรม xofquei

ม.3/10-12 ญ23242 เลือกภาษา(ภาษาญ่ีปุน6) ครูยุพิน  วังจีน tv3ltor

ม.3/4-12 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 Mr. Corey Torres a4jzhsk

ม.3/4,6 อ23202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5 ครูมินิมล   ออนจันทร vv4sjmk

ม.3/4-6 ญ23242 เลือกภาษา(ภาษาญ่ีปุน6) ครูยุพิน  วังจีน ft3w3ge

ม.3/7,8 อ23202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5 ครูมินิมล   ออนจันทร nzivkkz

ม.3/7-9 ญ23242 เลือกภาษา(ภาษาญ่ีปุน6) ครูยุพิน  วังจีน o3i7q3q

ม.3/10-12 อ23202 เลือกภาษา(ภาษาอังกฤษ) ครูวรุธ  อินผูก n62bxxc


