
หอง รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน รหัส Google Classroom

1 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง 2rwxsvh

1 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล hjkq5ad

1 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูรอน นอมถวาย 52g7iui

1 ว30243 ชีววิทยา 3 ครูศิรินทรา บูรณเจริญ qtueaxz

1 ว32204 Addition Science ครูศิรินทรา บูรณเจริญ 2njkion

1 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูปรางฤทัย ใจสุทธิ alaxmh6

1 ง32106 การงานอาชีพ 7 ครูฐานิตา เลพล m7czkzx

1 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน4 ครูจารุพันธ  วิไลจารุวรรณ twdfjbx

1 ว30223 เคมี 3 ครูศราวุฒิ  ญาณะคํา ezy3mz2

1 sc32204 addition science II ครูศราวุฒิ  ญาณะคํา, ครูศิรินทรา  บูรณเจริญ 2njkion

1 ค32202 คณิตศสาสตรเพ่ิมเติม 04 ครูอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา pmebec2

1 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวนันทพร ผองพุฒิ mb2xj5t

1 ว30203 ฟสิกส 3 นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร ltofogd

1 ว30263 อุตุนิยมวิทยา นางสาวลลิตา มาเอ่ียม tlv6tab

1 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 นางสาวภคพร คุณเศรษฐ thck7li

1 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 นางสาวภคพร คุณเศรษฐ g2k3wyl

1 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร r7ryort

1 EN32204 English Speaking and Listening ครูกัรวิทย ลองจํานงค icobcbs

2 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง tir2mmv

2 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล 6eru22a

2 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน4 ครูฐารวีณ กิตติโชติธนารัตน ezzfocc

2 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 04 ครูฐารวีณ กิตติโชติธนารัตน fkvgq5g

2 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา dhmjdyd

2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 ครูกัญญพัชร ดําเพ็ง qvwmkg3

2 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูรอน นอมถวาย, ครูวนัชนันท เอกธนากุล 5wlw66i

2 ว30203 ฟสิกส3 ครูสิริรัตน ประจักษวรวิทย a6p3h4s

2 ง32106 การงานอาชีพ 7 ครูฐานิตา เลพล d5cebus

2 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท upisvi5

2 ว30223 เคมี 3 นางสาวรัตติยา นามงาม unkorgy

2 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 นางสาวภคพร คุณเศรษฐ wwxlxev

2 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร eizaqjm

2 ว30263 อุตุนิยมวิทยา ครูอธิป หัตถกี 7e3xfvg

3 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง khgjxmi

3 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูชลหทัย ใจดี v2pau27

3 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล 4pens46

3 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน4 ครูฐารวีณ กิตติโชติธนารัตน abrgk4e

3 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 04 ครูฐารวีณ กิตติโชติธนารัตน tf6cfrb

3 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูวนัชนันท เอกธนากุล  7for67e 
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3 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร2 ครูบูชิตา วงศทองดี  betys5i

3 ง32106 การงานอาชีพ 7 ครูฐานิตา เลพล y5nlqfi

3 ว30243 ชีววิทยา3 ครูรุงลาวัลย เจริญรักษรัตนะ และครูภัทรศญา สมมานะlqqf4w3

3 ว30223 เคมี3 ครูศราวุฒิ  ญาณะคํา p62fb4u

3 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวนันทพร ผองพุฒิ dcum2mm

3 ว30203 ฟสิกส ๓ นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร zt3a446

3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 นายวรุธ อินผูก txwagxm

3 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร 3c5367k

3 ว30263 อุตุนิยมวิทยา ครูอธิป หัตถกี ca7qls2

4 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง   lyhrskz

4 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูชลหทัย ใจดี 7pjolb2

4 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล bzdep5l

4 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูรอน นอมถวาย montkhc

4 ว30243 ชีววิทยา 3 ครูศิรินทรา บูรณเจริญ 2rafr3t

4 ว30203 ฟสิกส3 ครูสิริรัตน ประจักษวรวิทย 5i3fbjq

4 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 ครูสุริยัน ตุมารัมย xunsxbe

4 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 04 ครูสุริยัน ตุมารัมย o4zqswd

4 อ32102 ภาษาอังกฤษ10 ครูบูชิตา วงศทองดี bej6xzf

4 ง32106 การงานอาชีพ 7 ครูฐานิตา เลพล jwdxy3n

4 ว30223 เคมี3 ครูศราวุฒิ  ญาณะคํา itvhxsg

4 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท dqug2qp

4 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 นางสาวภคพร คุณเศรษฐ cv3dhjv

4 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร nd7rvs4

4 ว30263 อุตุนิยมวิทยา ครูอธิป หัตถกี jaj6x5h

5 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง j2z7p7m

5 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูชลหทัย ใจดี kgsq5bn

5 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล yx6mi42

5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 ครูกัญญพัชร ดําเพ็ง tpuw5sk

5 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูเอกชัย จําปาขีด el63ddc

5 ค32223 โครงงานคณิตศาสตร 3 ครูบัญชา  โมราชาติ , ครูวิชัย  พรสิริโชคชัย ypz6sec

5 ว30203 ฟสิกส3 ครูสิริรัตน ประจักษวรวิทย re3awg2

5 ว30291 โครงงานวิทยาศาสตร1 ครูนฤมล  วัฒนศฤงฆาร fgqdfl7

5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร2 ครูบูชิตา วงศทองดี mkpo2oj

5 ง32106 การงานอาชีพ 7 ครูฐานิตา เลพล kqb7gfm

5 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน4 ครูจารุพันธ  วิไลจารุวรรณ e663lsn

5 ว30223 เคมี3 ครูศราวุฒิ  ญาณะคํา xnxp6dv

5 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม04 ครูอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา uobloj2

5 ค32222 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม24 ครูอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา uobloj2
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5 ว30291 โครงงานวิทยาศาสตร 1 ครูศราวุฒิ  ญาณะคํา gbomlkn

5 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวนันทพร ผองพุฒิ evaga7t

5 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร 3rtawyo

5 ว30263 อุตุนิยมวิทยา ครูอธิป หัตถกี thvmhc3

5 ว32287 โครงงานคอมพิวเตอร ครูวรพจน ดวงงาม prfn2vq

6 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง 6sbk67w

6 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล lq57uxo

6 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา u45iibv

6 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 ครูกัญญพัชร ดําเพ็ง fnxdmkk

6 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูเอกชัย จําปาขีด edv4ext

6 ค32223 โครงงานคณิตศาสตร 3 ครูบัญชา  โมราชาติ , ครูวิชัย  พรสิริโชคชัย ypz6sec

6 ว30203 ฟสิกส3 ครูสิริรัตน ประจักษวรวิทย lbyfo7u

6 ว30291 โครงงานวิทยาศาสตร1 ครูสิริรัตน ประจักษวรวิทย fgqdfl7

6 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร2 ครูบูชิตา วงศทองดี safsle4

6 ง32106 การงานอาชีพ 7 ครูฐานิตา เลพล xioscix

6 ว30244 ชีววิทยา3 ครูภัทรศญา สมมานะ tmmecsy

6 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน4 ครูจารุพันธ  วิไลจารุวรรณ khctqt7

6 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม04 ครูอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา smotgw2

6 ค32222 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม24 ครูอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา smotgw2

6 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท qbf5ktr

6 ว30223 เคมี 3 นางสาวรัตติยา นามงาม iokgbkt

6 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร  pkcbi7s

6 ว30263 อุตุนิยมวิทยา ครูอธิป หัตถกี sh63px7

6 ว32287 โครงงานคอมพิวเตอร ครูวรพจน ดวงงาม snzp2od

6 ว30291 โครงงานวิทยาศาสตร 1 ครูวรพจน ดวงงาม dpl776k

7 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง pg5dhuu

7 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล c4qqcoc

7 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูวนัชนันท เอกธนากุล 3hre575

7 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 ครูสุริยัน ตุมารัมย lv5e7b7

7 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร2 ครูบูชิตา วงศทองดี rrmcvke

7 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูปรางฤทัย ใจสุทธิ alaxmh6

7 ง32105 การงานอาชีพ 6 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย qlwj2ma

7 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม04 ครูอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา mmzvqte

7 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวนันทพร ผองพุฒิ 4z67c7p

7 ว30223 เคมี 3 นางสาวรัตติยา นามงาม axalgz6

7 ว30203 ฟสิกส ๓ นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร ts2tir7

7 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 นางสาวภคพร คุณเศรษฐ jz3rlgv

7 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร mpyp55p
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7 ว30263 อุตุนิยมวิทยา ครูอธิป หัตถกี kzvjomj

8 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง raz7en7

8 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล jz5geex

8 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูวนัชนันท เอกธนากุล kpn47wo

8 ท32202 หลักภาษาไทย ครูรอน นอมถวาย  3faucyr

8 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 ครูสุริยัน ตุมารัมย gpierua

8 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร2 ครูบูชิตา วงศทองดี sjkwmmy

8 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูปรางฤทัย ใจสุทธิ alaxmh6

8 ง32105 การงานอาชีพ 6 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย vqzcb4e

8 (วิชาเลือกการงาน) ง32264 โครงงานเขียนแบบ 2 ครูรัตนา พรมบุตร mjsblal

8 (วิชาเลือกการงาน) ง32274 โครงงานประดิษฐวัสดุทองถ่ิน 2 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย xr2puac

8 (วิชาเลือกการงาน) ง32290 ธุรกิจขนาดยอม 2 ครูสันติ ผลสุวรรณ dc7orsh

8 (วิชาเลือกการงาน) ง32292 หองสมุดเพ่ือชีวิต 2 ครูประโยชน อุนใจเพ่ือน jixmzz4

8 (วิชาเลือกการงาน) ง32296 ผูประกอบการธุรกิจ 2 ครูพชร สินสมรส u2ciqwy

8 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท bnqwrr7

8 ศ30216 ทักษะศิลปะ 4 นางสาวนันทพร ผองพุฒิ l3pfiji

8 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 นายวรุธ อินผูก ufqarpe

8 ว32104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ นางสาวลลิตา มาเอ่ียม wx32ur5

8 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร p33pdfo

9 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง wxcklkq

9 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล yfnvumf

9 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน4 ครูฐารวีณ กิตติโชติธนารัตน q457nr2

9 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา kfv3q33

9 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร2 ครูกัญญพัชร ดําเพ็ง mt3edfq

9 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูเอกชัย จําปาขีด z4s6eqp

9 ท32202 หลักภาษาไทย ครูรอน นอมถวาย, ครูนิกมะ ย้ิมรักญาติ   eywehy6

9 อ32102 ภาษาอังกฤษ10 ครูบูชิตา วงศทองดี rl7jjbo

9 ง32105 การงานอาชีพ 6 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย 7dvbwap

9 (วิชาเลือกการงาน) ง32264 โครงงานเขียนแบบ 2 ครูรัตนา พรมบุตร mjsblal

9 (วิชาเลือกการงาน) ง32274 โครงงานประดิษฐวัสดุทองถ่ิน 2 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย xr2puac

9 (วิชาเลือกการงาน) ง32290 ธุรกิจขนาดยอม 2 ครูสันติ ผลสุวรรณ tbhcdvf

9 (วิชาเลือกการงาน) ง32292 หองสมุดเพ่ือชีวิต 2 ครูประโยชน อุนใจเพ่ือน jixmzz4

9 (วิชาเลือกการงาน) ง32296 ผูประกอบการธุรกิจ 2 ครูพชร สินสมรส u2ciqwy

9 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท gbgfpbc

9 ศ30216 ทักษะศิลปะ 4 นางสาวนันทพร ผองพุฒิ peynfjt

9 ว32104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ นางสาวลลิตา มาเอ่ียม hv3lr37

9 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร an22uru

10 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง s3phi3g
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10 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล aaipjan

10 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูยุพยง  ยงกิตติคุณา akcmbmz

10 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 ครูกัญญพัชร ดําเพ็ง y4454nx

10 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูวนัชนันท เอกธนากุล tydoart

10 ท32202 หลักภาษาไทย ครูนิกมะ ย้ิมรักญาติ zbs56a

10 ง32105 การงานอาชีพ 6 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย tqhpo4t

10 (วิชาเลือกการงาน) ง32264 โครงงานเขียนแบบ 2 ครูรัตนา พรมบุตร mjsblal

10 (วิชาเลือกการงาน) ง32274 โครงงานประดิษฐวัสดุทองถ่ิน 2 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย xr2puac

10 (วิชาเลือกการงาน) ง32290 ธุรกิจขนาดยอม 2 ครูดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล ndzpygv

10 (วิชาเลือกการงาน) ง32292 หองสมุดเพ่ือชีวิต 2 ครูประโยชน อุนใจเพ่ือน jixmzz4

10 (วิชาเลือกการงาน) ง32296 ผูประกอบการธุรกิจ 2 ครูพชร สินสมรส u2ciqwy

10 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน4 ครูจารุพันธ  วิไลจารุวรรณ njblnsq

10 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท kmu5bev

10 ศ30216 ทักษะศิลปะ 4 นางสาวนันทพร ผองพุฒิ a5qbq32

10 ว32104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ นางสาวลลิตา มาเอ่ียม v76yq3j

10 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 นางสาวภคพร คุณเศรษฐ wph43fm

10 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร dlgf3ix

11 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง na5y46a

11 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล dyqbioe

11 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 ครูกัญญพัชร ดําเพ็ง awb23hp

11 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูเอกชัย จําปาขีด x2bhdzl

11 ท32202 หลักภาษาไทย ครูวนัชนันท เอกธนากุล  g7vxikt

11 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูปรางฤทัย ใจสุทธิ alaxmh6

11 ง32105 การงานอาชีพ 6 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย 675hqba

11 (วิชาเลือกการงาน) ง32264 โครงงานเขียนแบบ 2 ครูรัตนา พรมบุตร mjsblal

11 (วิชาเลือกการงาน) ง32274 โครงงานประดิษฐวัสดุทองถ่ิน 2 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย xr2puac

11 (วิชาเลือกการงาน) ง32290 ธุรกิจขนาดยอม 2 ครูดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล ndzpygv

11 (วิชาเลือกการงาน) ง32292 หองสมุดเพ่ือชีวิต 2 ครูประโยชน อุนใจเพ่ือน jixmzz4

11 (วิชาเลือกการงาน) ง32296 ผูประกอบการธุรกิจ 2 ครูพชร สินสมรส u2ciqwy

11 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน4 ครูจารุพันธ  วิไลจารุวรรณ alxjpcw

11 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท wmt6dt3

11 ศ30216 ทักษะศิลปะ 4 นางสาวนันทพร ผองพุฒิ dbkqewf

11 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ครูทิพยรัตน แสงสวาง 2qprpzd

11 ว32104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ นางสาวลลิตา มาเอ่ียม 47mbqxq

11 พ32202 พลศึกษา4 (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร ouvue2h

12 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูอัญชลีพร  แซต้ัง jbqjlzt

12 ส30217 หนาท่ีพลเมือง 3 ครูชลหทัย ใจดี qauc2q7

12 ก30913 แนะแนว 5 ครูฌานศินี สิกขากูล y3a3ykv
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12 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร2 ครูกัญญพัชร ดําเพ็ง hxbmku4

12 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูเอกชัย จําปาขีด, ครู วนัชนันท เอกธนากุล k6ztns7

12 ท32202 หลักภาษาไทย ครูวนัชนันท เอกธนากุล a3ixhal

12 ง32105 การงานอาชีพ 6 ครูเพชรรัตน วงแวงนอย wougpjx

12 (วิชาเลือกการงาน) ง32264 โครงงานเขียนแบบ 2 ครูรัตนา พรมบุตร mjsblal

12 (วิชาเลือกการงาน) ง32274 โครงงานประดิษฐวัสดุทองถ่ิน 2 ครูฐานิตา เลพล tekapsc

12 (วิชาเลือกการงาน) ง32290 ธุรกิจขนาดยอม 2 ครูดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล ndzpygv

12 (วิชาเลือกการงาน) ง32292 หองสมุดเพ่ือชีวิต 2 ครูประโยชน อุนใจเพ่ือน jixmzz4

12 (วิชาเลือกการงาน) ง32296 ผูประกอบการธุรกิจ 2 ครูพชร สินสมรส u2ciqwy

12 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน4 ครูจารุพันธ  วิไลจารุวรรณ ep3efbd

12 ศ32102 ศิลปะกับทักษะการคิด 2 นางสาวเกศิรี จรัสกุล bvfkbu7

12 ศ30216 ทักษะศิลปะ 4 นางสาวนันทพร ผองพุฒิ 4nu46gk

12 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 นายวรุธ อินผูก fo4tqv6

12 ว32104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ นางสาวลลิตา มาเอ่ียม lopjs7c

12 พ32202 พลศึกษา (แฮนดบอล) นายจักรพันธ   อองสาธร  se36wo6

10,11,12(กลุม2) ค32202 คณิตเลือก04กลุม2 ครูฐารวีณ กิตติโชติธนารัตน Irtt6bo

10,11,12 (กลุม 2) อ32206 การส่ือสารและการนําเสนอภาษาอังกฤษ ครูกัญญพัชร ดําเพ็ง doolvz6

5/8-10 ค32102 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 04 ครูสุริยัน ตุมารัมย 7thfesm

5/8-12 จ32222 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร4 ครูวัฒมน ระฤกชาติ gdia5st

5/8-12 ย32282 ภาษาเยอรมัน4 ครูผองใส วองกิตติสิน x3z6wu3

ม.5/2-12 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 Mr. Dante De Bernardo 7e2i42n

ม.5/5-6 ว30291 โครงงานวิทยาศาสตร 1 นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล hgbjrna

ม.5/8-10 (กลุม 1) อ32206 การส่ือสารและการนําเสนอภาษาอังกฤษ ครูสุชาดา สุมน 7emk3jp

ม. 5/8-12 FR32261 French IV Mme. Apinya LEELA-ARIYA nbhthog

ม.5/8-12(กลุมแผนภาษาญ่ีปุน) ญ32242 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 4 นางยุพิน  วังจีน iu6ygar

ม.5/8-12 (กลุมแผนศิลปะ) ศ30220 เทคนิคสรางสรรคศิลปะ 4 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท eyi7knf

ม.5/8-12 (เลือกแผนศิลป-การงาน) ง32266 ทักษะการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต 4 ครูอัญมณี ทูไพเราะ zono75i


