
หอง รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน รหัส Google Classroom

1 ส30214 พระพุทธศาสนา2 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ ecert77

1 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูพัชรี  อานุภาพ ehafa4w

1 EN33204 Academic Reading 2 ครูชัยวัฒน ชางชาวนา ryxizlt

1 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ oucebxq

1 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร ejx2qug

1 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 2 ครูสุชาดา สุมน qzr3kti

1 ส33106 ประวัติศาสตรยุคปจจุบัน 2 ครูคณิต แซเต็ง 63tqpqg

1 MA33222 Mathermatics ครูจารุพันธ  วิไลจารุวรรณ hpyh5eo

1 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิกมะ ย้ิมรักญาติ  v5mfxn2

1 อ33206 ทักษะภาษาอังกฤษ 2 ครูตรีนรภัทร ตรีประเคน ad6rgib

1 ว30225 เคมี5 ครูอัครพงษ ธิติพงศกร qqyudtt

1 ว30205 ฟสิกส 5 ครูอัศรา ภูกะฐิน mp3p52d

1 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี 6ctbrdq

2 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ b7mahiu

2 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูพัชรี  อานุภาพ, ครูนนทกร  อรุณพฤกษากุล ic7bpa6

2 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร ejx2qug

2 ส30214 พระพุทธศาสนา 2 ครูกุลริศา  ฤกษมวง vkiirsp

2 ส33106 ประวัติศาสตรโลกยุคปจจุบัน2 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา ijzhmul

2 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 ครูวิชัย  พรสิริโชคชัย 4iy3lhq

2 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 06 ครูวิชัย  พรสิริโชคชัย 4iy3lhq

2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 ครูสุชาดา สุมน t6nhojp

2 ว30225 เคมี5 ครูเดนชัย เขตบุญไสย 4wnje6q

2 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา2 ครูจิรัชย  เปยศิริ hqzcps7

2 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูอธิวัฒน วังกาวรรณ hzd5jcg

2 ว30205 ฟสิกส5 ครูปวีณสุดา คงเกตุ krglvcd

2 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี mvo4i7r

3 ส30214 พระพุทธศาสนา2 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ jl7ccqm

3 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูพัชรี  อานุภาพ, ครูนนทกร  อรุณพฤกษากุล jljwvbx

3 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ 62jgwt3

3 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร ejx2qug

3 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 ครูวิชัย  พรสิริโชคชัย y2ndj6d

3 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 06 ครูวิชัย  พรสิริโชคชัย y2ndj6d

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

รายวิชาเลือก/เรียนรวม รหัสจะอยูดานลางสุด
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3 ส33106 ประวัติศาสตรยุคปจจุบัน 2 ครูคณิต แซเต็ง 4iclql4

3 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูวโรบล  ไทยภักดี skibted

3 ว30225 เคมี5 ครูอัครพงษ ธิติพงศกร jtd6q37

3 ว30205 ฟสิกส 5 ครูอิศรา ภูกะฐิน hed5ubw

3 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา2 ครูจิรัชย  เปยศิริ byh2jah

3 อ33102 ภาษาอังกฤษ12 ครูปยวรรณ ศิริรัตน jnqjlbz

3 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี 6xjlcu7

4 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ pq5oc44

4 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูนนทกร  อรุณพฤกษากุล 7c64t3d

4 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร ejx2qug

4 ส30214 พระพุทธศาสนา 2 ครูกุลริศา  ฤกษมวง gvyabmw

4 ส33106 ประวัติศาสตรยุคปจจุบัน 2 ครูคณิต แซเต็ง bodb6al 

4 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 ครูดวงใจ  ปวีณอภิชาต 65splnj

4 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม06 ครูดวงใจ  ปวีณอภิชาต 65splnj

4 ว30225 เคมี5 ครูอัครพงษ ธิติพงศกร 5ho4ciu

4 ว30205 ฟสิกส 5 ครูอิศรา ภูกะฐิน kwzec3o

4 อ33102 ภาษาอังกฤษ12 ครูจิรัชย  เปยศิริ mkzid5t

4 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูอธิวัฒน วังกาวรรณ vga4ppx

4 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา2 ครูปยวรรณ ศิริรัตน quxauzm

4 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี o5yow6a

5 ส30214 พระพุทธศาสนา2 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ jrhj6gb

5 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูพัชรี  อานุภาพ xyefsk4

5 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ ds3udzh

5 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร ejx2qug

5 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 2 ครูสุชาดา สุมน dh5xjch

5 ส33106 ประวัติศาสตรยุคปจจุบัน 2 ครูคณิต แซเต็ง nvhct57 

5 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูวโรบล  ไทยภักดี hubqfkr

5 ว30225 เคมี5 ครูอัครพงษ ธิติพงศกร qstjyn7

5 อ33102 ภาษาอังกฤษ12 ครูจิรัชย  เปยศิริ m74f3lh

5 ว30205 ฟสิกส5 ครูปวีณสุดา คงเกตุ pqmfahu

5 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี 43uu77g

6 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ dsxps5w
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6 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูนนทกร  อรุณพฤกษากุล shthpj3

6 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร ejx2qug

6 ส30214 พระพุทธศาสนา 2 ครูกุลริศา  ฤกษมวง dpk77gd

6 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 ครูดวงใจ  ปวีณอภิชาต dsywfmk

6 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม06 ครูดวงใจ  ปวีณอภิชาต dsywfmk

6 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 2 ครูตรีนรภัทร ตรีประเคน 273hyku

6 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูวโรบล  ไทยภักดี b2zsmal

6 ว30225 เคมี5 ครูเดนชัย เขตบุญไสย uly4re3

6 ว30205 ฟสิกส 5 ครูอิศรา ภูกะฐิน 4qphyam

6 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี i2ripgw

6 ส33106 ประวัติศาสตรยุคปจจุบัน  2 ครูณัฐวรางคณ รอดเรือง sjqkki2

7 ส30214 พระพุทธศาสนา2 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ obu5l2c

7 ว33297 วิทยาการคํานวณ 6 ครูเสฏฐวุฒิ  โมลานิล t4vlhf7

7 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูพัชรี  อานุภาพ 3nkzxwu

7 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูกุลนิสากาญจน รัตนรักษ ixuckjm

7 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร ejx2qug

7 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 ครูวิชัย  พรสิริโชคชัย dobjcby

7 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 06 ครูวิชัย  พรสิริโชคชัย dobjcby

7 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 2 ครูตรีนรภัทร ตรีประเคน dhoikxj

7 ว30225 เคมี5 ครูอัครพงษ ธิติพงศกร g43bdlq

7 ว30205 ฟสิกส5 ครูปวีณสุดา คงเกตุ pat5qq5

7 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี yucgdvq

7 ส33106 ประวัติศาสตรยุคปจจุบัน  2 ครูณัฐวรางคณ รอดเรือง qhcucgm

7 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูอธิวัฒน วังกาวรรณ vpzu3jn

8 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ ut266q3

8 ว33297 วิทยาการคํานวณ 6 ครูเสฏฐวุฒิ  โมลานิล i6dtg2g

8 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร 4a4ofxj

8 ส30214 พระพุทธศาสนา 2 ครูกุลริศา  ฤกษมวง chrfxje

8 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 2 ครูสุชาดา สุมน zhqw2pi

8 ส33106 ประวัติศาสตรยุคปจจุบัน 2 ครูคณิต แซเต็ง pflhsra 

8 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 ครูดวงใจ  ปวีณอภิชาต nsoigct

8 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม06 ครูดวงใจ  ปวีณอภิชาต nsoigct
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8 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิกมะ ย้ิมรักญาติ nmsjoqd

8 ท33205 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 2 ครูวโรบล  ไทยภักดี d57hvvr

8 อ33102 ภาษาอังกฤษ12 ครูจิรัชย  เปยศิริ jmhmqgi

8 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี g2a3bvl

9 ว33297 วิทยาการคํานวณ 6 ครูเสฏฐวุฒิ  โมลานิล ucsp5pd

9 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ ebse5yj

9 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร 4a4ofxj

9 ส33106 ประวัติศาสตรโลกยุคปจจุบัน2 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา fpaywrl

9 ส 30214 พระพุทธศาสนา 2 ครูคณิต แซเต็ง bep3vdp

9 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิกมะ ย้ิมรักญาติ j55a4lq

9 ท33205 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 2 ครูนิกมะ ย้ิมรักญาติ 3d4xnhc

9 อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 ครูตรีนรภัทร ตรีประเคน kfmqala

9 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา2 ครูปยวรรณ ศิริรัตน gdvoikq

9 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี s5dgszf

10 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ 22acqsj

10 ว33297 วิทยาการคํานวณ 6 ครูเสฏฐวุฒิ  โมลานิล 7omwnc3

10 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร 4a4ofxj

10 ส33106 ประวัติศาสตรโลกยุคปจจุบัน2 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา y4gymd2

10 จ33222 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร6 ครูวัฒมน ระฤกชาติ wnw3cpl

10 ส 30214 พระพุทธศาสนา 2 ครูคณิต แซเต็ง siabdf3

10 ท33205 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 2 ครูนิกมะ ย้ิมรักญาติ vclo7rn

10 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูวโรบล  ไทยภักดี 5wt5k4b

10 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 ครูกุณฑีรา อารีกุล 64th5x3

10 อ33102 ภาษาอังกฤษ12 ครูจิรัชย  เปยศิริ qr7gl3w

10 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา2 ครูปยวรรณ ศิริรัตน 7numh6f

10 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี 7mxwogu

11 ว33297 วิทยาการคํานวณ 6 ครูเสฏฐวุฒิ  โมลานิล 7avktit

11 ญ33242 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 6 ครูชัยวัฒน ชางชาวนา 6rikhno

11 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูหัตถโกวิท ตวนชัยภูมิ snn5uhl

11 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร 4a4ofxj

11 อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 ครูสุชาดา สุมน wmt4n54

11 ส33106 ประวัติศาสตรยุคปจจุบัน 2 ครูคณิต แซเต็ง 6bmzhy5
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11 ส 30214 พระพุทธศาสนา 2 ครูคณิต แซเต็ง gdgwpds

11 ท33205 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 2 ครูนิกมะ ย้ิมรักญาติ ครูอธิวัฒน วังกาวรรณ tggzxsq

11 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูวโรบล  ไทยภักดี bqxz544

11 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 ครูกุณฑีรา อารีกุล qda6nmf

11 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา2 ครูจิรัชย  เปยศิริ kbi2pas

11 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี yrifs7e

11 FR33261 French VI Mme. Apinya LEELA-ARIYA m3kjhzk

11 ย33282 ภาษาเยอรมัน6 ครูผองใส วองกิตติสิน ljhycpc

12 ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 ครูศิวะพงศ เปยมสวัสด์ิ e3ja5zw

12 ว33297 วิทยาการคํานวณ 6 ครูเสฏฐวุฒิ  โมลานิล vtsn247

12 ก30919 แนะแนว 6 ครูมุกดา เนรัญชร 4a4ofxj

12 อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 ครูสุชาดา สุมน rg27afj

12 ส 30214 พระพุทธศาสนา 2 ครูคณิต แซเต็ง qlquetb

12 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 2 ครูตรีนรภัทร ตรีประเคน xsgbltw

12 ท33205 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 2 ครูวโรบล  ไทยภักดี adqx5bj

12 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6 ครูกุณฑีรา อารีกุล w6wurpc

12 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูอธิวัฒน วังกาวรรณ nhvwtpq

12 พ33202 พลศึกษา ครูกรรภิรมย กองศรี q2ssm2z

12 ส33106 ประวัติศาสตรยุคปจจุบัน  2 ครูณัฐวรางคณ รอดเรือง qg4t77n

ม.6/12 (กลุมแผนศิลปะ) ศ30222 เทคนิคสรางสรรคศิลปะ 6 นางสาวศศิธร พูลหวัง nj7efwj

ม.6/12 (พศง.-การงาน) ง33262 ทักษะการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต 6 ครูดารารัตน ฮุนพานิช 55cpsox

ม.6/1, 6, 7 อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 ครูนพมาตร พวงสุวรรณ pnlowye

ม.6/2-12 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 2 Mr. Corey Torres ww3kkob


