
หอง รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน รหัส Google Classroom

1 SC21102 science2 ครูวัลลภา ชัยตามล 3isfmyi

1 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ thc2r4l

1 EN21102 English 2 Mr.Matteo Isola , ครูชัยวัฒน ชางชาวนา ybcevmk

1 OT21203 Library II ครูชลธิชา กลาหาญ lql5t5r

1 sc21281 Computer creative Mr.Arman Amiri-Kiamanesh,ครูกมลวรรณ ทองบุญเหลือ iungems

1 SO21102 สังคมศึกษา 2 ครูศิรินทร ศรีสหการกิจ xrs3oze

1 SO21104 Buddhism II ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ 5sll7yv

1 TH21102 Thai Language 2 ครูเอกชัย จําปาขีด fnhuvev

1 MA21102 Mathematics 02 นางสาวปณฑิตา ยาไกตอย & Mr.John wcvrfnq

1 AR21102 Art II นายพรพงษ สีลายงค m5ni5e5

1 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง w4cyqzq

1 MA21202 Additional Mathematics 02 ครูอาภาภรณ อุคําพันธ h4p2zhq

1 ก20905 แนะแนว 1 ครูมนตรี ฉิมเจริญ ysuquqi

1 SO 21106 Thai History 2 ครูเวทชัย  สุภาพ gdtwyjq

2 ท21102 ภาษาไทย2 ครูสถิตยพงษ วงษบุญชา bgkk7nh

2 ว1102 science2 ครูวัลลภา ชัยตามล ndze4j3

2 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ oocej5f

2 EN21102 English 2 ครูวรพงษ ภิญโญ & Mr.Matteo afulhso

2 MA21202 Additional Mathematics 02 ครูเกตุม  สระบุรินทร & Mr.Pawel u2eil2q

2 OT21203 Library II ครูชลธิชา กลาหาญ 754f5l4

2 sc21281 Computer creative Mr.Arman Amiri-Kiamanesh,ครูกมลวรรณ ทองบุญเหลือ avycuz2

2 SO21102 สังคมศึกษา 2 ครูศิรินทร ศรีสหการกิจ bgwfuld

2 SO21104 Buddhism II ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ xgp6rg3

2 MA21102 Mathematics 02 นางสาวปณฑิตา ยาไกตอย & Mr.John cxnnbpe

2 AR21102 Art II นายพรพงษ สีลายงค ugnbtgk

2 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง u2xxq3i

2 EN21202 English Reading and Writing 2 นายวรุธ อินผูก และ Mr. John Tavares pszh2pq

2 ก20905 แนะแนว 1 ครูมนตรี ฉิมเจริญ ttz6wwr

2 SO 21106 Thai History 2 ครูเวทชัย  สุภาพ d6g2xal

3 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ l6xrzyr

3 ท21102 ภาษาไทย2 ครูสถิตยพงษ วงษบุญชา su5grlg

3 ว1102 science2 ครูวัลลภา ชัยตามล hamsbe7

3 ว21281 คอมพิวเตอรสรางสรรค ครูกมลวรรณ ทองบุญเหลือ uiwdr74

3 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูศิรินทร ศรีสหการกิจ t7nzreg

3 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ hu4su4y

รายวิชาเลือก/เรียนรวม รหัสจะอยูดานลางสุด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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3 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ optncp5

3 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ dyct7df

3 EN21102 English 2 ครูวรพงษ ภิญโญ & Mr.Daniel 3kzav2n

3 MA21202 Additional Mathematics 02 ครูเกตุม  สระบุรินทร & Mr.Pawel nk3fkuq

3 MA21102 Mathematics 02 นางสาวปณฑิตา ยาไกตอย & Mr.John 4e3tlm4

3 ศ21102 ศิลปะกับชีวิต 2 นายพรพงษ สีลายงค และนายรณชัย ถํ้าทอง vh2lplq

3 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง ht3jp3c

3 ก20905 แนะแนว 1 ครูธีรารัตน ตุมทอง vgh4muo

4 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ i5uoapa

4 ท21102 ภาษาไทย2 ครูสถิตยพงษ วงษบุญชา lkwxqqv

4 ว21281 คอมพิวเตอรสรางสรรค ครูเชฎฐพันธุ ศรีวิลาศ  553smjb

4 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ 3rbltyc

4 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ cu37v7q

4 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ zxbf17t

4 EN21102 English 2 ครูวรพงษ ภิญโญ & Mr.Daniel s7i3lml

4 MA21202 Additional Mathematics 02 ครูเกตุม  สระบุรินทร & Mr.Pawel lcwka7z

4 EN21206 Basic English Paragraph Writing ครูวธิดา พรมโคตรคา 2zfhst4

4 Sc21102 Science 2 นางสาววิศิ ษ ฐ   ศร ี  โต ศุ กลว รรณ zhprhm5

4 ศ21102 ศิลปะกับชีวิต 2 นายพรพงษ สีลายงค และนายรณชัย ถํ้าทอง xubojda

4 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง dco5wtb

4 MA21102 Mathematics2 ครูอาภาภรณ อุคําพันธ jel2g6b

4 ก20905 แนะแนว 1 ครูธีรารัตน ตุมทอง mk3pkyx

5 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูเกตุม  สระบุรินทร kdzh6yi

5 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ gqmlt22

5 ท21102 ภาษาไทย2 ครูกมลพร ทองนุช p5rtv2t

5 ว21102 วิทยาศาสตร 2 ครูศิรินทรา บูรณเจริญ 2nlnmue

5 ว21281 คอมพิวเตอรสรางสรรค ครูเชฎฐพันธุ ศรีวิลาศ 7e2eqo3

5 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ ihv7qk2

5 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ n5aui6i

5 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ gejfukl

5 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 02 นางสาวปณฑิตา ยาไกตอย xmcrx6l

5 ศ21102 ศิลปะกับชีวิต 2 นายพรพงษ สีลายงค และนายรณชัย ถํ้าทอง fldec4d

5 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง raduh5o

5 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 ครูศริญญา พรมศรี kjca7th

5 พ21102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู t5v5plx
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5 ก20905 แนะแนว 1 ครูธีรารัตน ตุมทอง ys3u3km

6 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูเกตุม  สระบุรินทร nmaf63h

6 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ n6ogt3e

6 ท21102 ภาษาไทย2 ครูกมลพร ทองนุช zze6czp

6 ว21102 วิทยาศาสตร 2 ครูศิรินทรา บูรณเจริญ tm2niqj

6 ว21281 คอมพิวเตอรสรางสรรค ครูเชฎฐพันธุ ศรีวิลาศ qwjrqty

6 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรวุฒิ อาจเดช eom4sjn

6 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ vodwpss

6 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ ddhg7jw

6 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ 7ewyeee

6 ศ21102 ศิลปะกับชีวิต 2 นายพรพงษ สีลายงค และนายรณชัย ถํ้าทอง cdalbki

6 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 ครูมนตรี  สุทําแปง eskhezd

6 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง mjtmjlb

6 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 ครูศริญญา พรมศรี es5zrmf

6 พ21102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู o7gbqcq

6 ก20905 แนะแนว 1 ครูมนตรี ฉิมเจริญ 3x6uuig

7 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 02 ครูเกตุม  สระบุรินทร 27nisvs

7 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูพชร สินสมรส j7ruftm

7 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ xuifr6n

7 ท21102 ภาษาไทย2 ครูกมลพร ทองนุช pzmhpn7

7 ว21102 วิทยาศาสตร 2 ครูวราภรณ พละศักด์ิ dqydsb7

7 ว21192 วิทยาการคํานวณ1 ครูเชฎฐพันธุ ศรีวิลาศ dj5eeim

7 ศ21101 ศิลปะกับชีวิต 1 นางสาวศศิธร พูลหวัง emyxvvr

7 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรวุฒิ อาจเดช yxkwtgd

7 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ k75q3ac

7 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ l7fy7ky

7 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ 5i2swzc

7 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 ครูมนตรี  สุทําแปง c64f6kk

7 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง ibxkqaz

7 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูสิริกัญญา สุววรณ aq72fju

7 พ21102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู ltns4ua

7 ก20905 แนะแนว 1 ครูมนตรี ฉิมเจริญ pgmlswx

8 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูพชร สินสมรส s6wo7ag

8 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ mu24ty5

8 ท21102 ภาษาไทย2 ครูสถิตยพงษ วงษบุญชา qnlqnvv
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8 ว1102 วิทยาศาสตร 2 ครูวัลลภา ชัยตามล hzwct4s

8 ว21192 วิทยาการคํานวณ1 ครูกมลวรรณ ทองบุญเหลือ xxgdxgw

8 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ pynaynd

8 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ ovpvrbt

8 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ bppnemy

8 ศ21101 ศิลปะกับชีวิต 1 นางสาวอรธิรา เฉยมีศักด์ิ 5ibdv5l

8 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 ครูมนตรี  สุทําแปง 76vm564

8 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง vma4cun

8 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูสิริกัญญา สุววรณ iynsly3

8 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม02 ครูอาภาภรณ อุคําพันธ ubx73fp

8 พ21102 สุขศึกษา2 ครูภาคยภูมิ อนันตคู ldorzxq

8 ก20905 แนะแนว 1 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ ezx36eg

9 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูพชร สินสมรส oyew6xw

9 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ aj3ljk2

9 ท21102 ภาษาไทย2 ครูสถิตยพงษ วงษบุญชา uex2yjh

9 ว21102 วิทยาศาสตร 2 ครูวราภรณ พละศักด์ิ 2bcafxf

9 ว21192 วิทยาการคํานวณ1 ครูกมลวรรณ ทองบุญเหลือ bfppaqo

9 ศ21102 ศิลปะกับชีวิต 2 นางสาวศศิธร พูลหวัง vncvot5

9 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรวุฒิ อาจเดช 6c6ihdt

9 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ cfmekju

9 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ 5foaeq3

9 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ nyj6omk

9 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 ครูมนตรี  สุทําแปง d724dtv

9 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง i7wv7hm

9 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูสิริกัญญา สุววรณ erwgfjn

9 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม02 ครูอาภาภรณ อุคําพันธ dlfmmw2

9 ก20905 แนะแนว 1 ครูฌานศินี สิกขากูล ecxeuzk

10 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูธันยชนก ศรีอําไพ giumhpp

10 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ ruvguuf

10 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูเอกชัย จําปาขีด quykf5o

10 ว21102 วิทยาศาสตร 2 ครูศิรินทรา บูรณเจริญ jaqjnir

10 ว21192 วิทยาการคํานวณ1 ครูกมลวรรณ ทองบุญเหลือ 5khmwqd

10 ศ21103 ศิลปะกับชีวิต 3 นางสาวศศิธร พูลหวัง 66w37lc

10 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรวุฒิ อาจเดช fnfsiaw

10 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ pqstv73
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10 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ 5zwvbsv

10 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ 3xudr32

10 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 ครูมนตรี  สุทําแปง y3i2gco

10 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง 2nm6rz3

10 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 ครูศริญญา พรมศรี zw7oykr

10 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม02 ครูอาภาภรณ อุคําพันธ fyqrsuw

10 ก20905 แนะแนว 1 ครูฌานศินี สิกขากูล rszrt33

11 ค21212 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 12 ครูเกตุม  สระบุรินทร cbshksf

11 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูธันยชนก ศรีอําไพ c7rtcui

11 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ qitgs3e

11 ท21102 ภาษาไทย2 ครูกมลพร ทองนุช m7wyupt

11 ว21102 วิทยาศาสตร 2 ครูวราภรณ พละศักด์ิ fsdnjy2

11 ว21192 วิทยาการคํานวณ1 ครูเชฎฐพันธุ ศรีวิลาศ ukku3t4

11 ว21202 ชีววิทยาเบ้ืองตน2 นางศุจิกา  ผองศรี wwtc3g4

11 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรวุฒิ อาจเดช ilwiqph

11 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ a2d3pnm

11 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ gzcd7kc

11 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูเวทชัย  สุภาพ wexyhi7

11 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 02 นางสาวปณฑิตา ยาไกตอย obwonek

11 ศ21101 ศิลปะกับชีวิต 1 นางสาวอรธิรา เฉยมีศักด์ิ uz32tul

11 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง iuvzncm

11 ว21204 ดาราศาสตรเบ้ืองตน 2 นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร olutvqm

11 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูสิริกัญญา สุววรณ fhsfkcs

11 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม02 ครูอาภาภรณ อุคําพันธ pyaq5jg

11 ก20905 แนะแนว 1 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ jootrbf

12 ค21212 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 12 ครูเกตุม  สระบุรินทร qpcbr5x

12 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูธันยชนก ศรีอําไพ ywjmwoj

12 ง21203 หองสมุด 2 ครูชลธิชา กลาหาญ lq7ypy4

12 ท21102 ภาษาไทย2 ครูกมลพร ทองนุช y4u5ue3

12 ว21192 วิทยาการคํานวณ1 ครูเชฎฐพันธุ ศรีวิลาศ uxl5aew

12 ว21202 ชีววิทยาเบ้ืองตน2 นางศุจิกา  ผองศรี zca7ump

12 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรวุฒิ อาจเดช dsg3ihv

12 ส21104 พระพุทธศาสนา2 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ 3eumpwm

12 ส21106 ประวัติศาสตรไทย ครูเวทชัย  สุภาพ v3cp567

12 ส21202 หนาท่ีพลเมือง2 ครูเวทชัย  สุภาพ i567rvg



หอง รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน รหัส Google Classroom

รายวิชาเลือก/เรียนรวม รหัสจะอยูดานลางสุด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

12 ว21102 วิทยาศาสตร 2 นางสาววิศิ ษ ฐ   ศร ี  โต ศุ กลว รรณ bagdkqa

12 ค21102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 02 นางสาวปณฑิตา ยาไกตอย z7yzpdi

12 ศ21101 ศิลปะกับชีวิต 1 นางสาวอรธิรา เฉยมีศักด์ิ wei4k3n

12 พ21104 พลศึกษา(มวยไทย) ครูนันทนิพนธ  รุงเรือง itsq3ko

12 ว21205 ดาราศาสตรเบ้ืองตน 2 นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร s60u4ky

12 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 ครูศริญญา พรมศรี f3z4nzz

12 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม02 ครูอาภาภรณ อุคําพันธ lmwn3yk

12 ก20905 แนะแนว 1 ครูวราภรณ พลอยเคลือบ utckooc

ม.1/11-12 จ21222 ภาษาจีนกลาง2 Miss ShunYi Pan jatild2

1/1,2,3 EN21206 Basic Paragraph Writing 2 Mr.Ruslan/ครูนพมาตร/ครูอรฉัตร u22qmgx

1/1,3,4 EN21202 English Reading and Writing 2 ครูวรพงษ ภิญโญ 5wk5gu6

1/5 - 12 ญ21242 ภาษาญ่ีปุน 2 ครูชัยวัฒน ชางชาวนา ts3y2c7

1/5-7 จ21222 ภาษาจีนกลาง2 Miss ShunYi Pan 56kqlgx

1/5-7,1/8-10,1/11-12 อ21202 เลือกภาษา(ภาษาอังกฤษ) ครูศริญญา พรมศรี xx4cyqm

ม.1/8-10 จ21222 ภาษาจีนกลาง2 Miss ShunYi Pan ezsqoaa

4,5,8 ส21102 สังคมศึกษา2 ครูปรางฤทัย ใจสุทธิ z2gvw3n

ม.1/11-12 อ21202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน2 ครูสิริกัญญา สุววรณ y7leatx

ม.1/5-12 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1 Mr. Dante De Bernardo 6w7a2a2

ม.1/5-7 อ21202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน2 ครูสิริกัญญา สุววรณ opy2zlo

ม.1/8-10 อ21202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน2 ครูสิริกัญญา สุววรณ vwyas37


