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ชื=อคุณครู รายวชิาและรหสั Class room  

ครูสุริยน วชิาภาษาองักฤษ อ.33101  

ม6/1 mwdjx5z 

6/2 sbrs5rm 

6/3 lbdtqs2 

6/4 sss5jiw 

 

ครูภศัราภรณ์ ส่งรหสัชัGนเรียนเคมี1  

ม.4/2 xyknlkc  

ม.4/3 dlkvxpj  

ม.4/4  dlkvxpj 

 

ครูพรทิพย ์ นางสาวพรทิพย ์สอนกอ้ม  

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม ค22202 ม.2/2 รหสั onvbfov  

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม ค22202 ม.2/3 รหสั 5jo66ox  

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม ค21201 ม.1/2 รหสั gv2l5nw  

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม ค21201 ม.1/3 รหสั ahmv5kf  

คณิตศาสตร์พืGนฐาน ค22101 ม.2/1 รหสั bkdpwy5  

คณิตศาสตร์พืGนฐาน ค22101 ม.2/2 รหสั oiobnlz  

คณิตศาสตร์พืGนฐาน ค22101 ม.2/3 รหสั ycblqh2  

คณิตศาสตร์พืGนฐาน ค22101 ม.2/4 รหสั 6iuz6df 

 

ครูจิตราภา ครูจิตราภา อุ่นเจริญ  

วชิาชีววทิยาเพิ=มเติม 1 (รหสัวชิา ว31241)  

หอ้ง ม.4/2 รหสัหอ้ง w3htbsn  

วชิาชีววทิยาเพิ=มเติม 1 (รหสัวชิา ว31241)  

หอ้ง ม.4/3 รหสัหอ้ง oiql736  

วชิาชีววทิยาเพิ=มเติม 1 (รหสัวชิา ว31241)  

หอ้ง ม.4/4 รหสัหอ้ง bja57wc  

วชิาสิ=งแวดลอ้มในทอ้งถิ=น (รหสัวชิา ว30201)  

หอ้ง ม.4/1 รหสัหอ้ง 2f4h7gw  

วชิาการสื=อสารและการนาํเสนอ (รหสัวชิา I22202)  

รหสัหอ้ง xlaj7pr 
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ครูวรนุช นางวรนุช เจิ=งชยัภูมิ สอน 1. การนาํเสนอขอ้มูล ชัGน ม.2 รหสั

วชิา ว20202 รหสัหอ้งเรียน ชัGน ม.2/1 qslygxx  

ชัGน ม.2/2 2mouaqw 

นางวรนุช เจิ=งชยัภูมิ สอน 2. การประมวลผลคาํ ชัGน ม.1  

รหสัวชิา ว20201 รหสัหอ้งเรียน ( ชัGน ม.1/1 gbrombt )  

(  ม.1/2 2u2blny ) (  ม.1/3 v2k2l4q ) ( ม.1/4 xjz4nur ) 

ครูฉววีรรณ คุณครูฉววีรรณ พลกาํแหง  

รายวชิาที=สอน คณิตศาสตร์พืGนฐาน ค23101 3/1 รหสัของชัGน

เรียน gyyphg5 ..........................  

คณิตศาสตร์พืGนฐาน ค 23101 3/2 รหสัของชัGนเรียน gr3jv4l 

คณิตศาสตร์พืGนฐาน ค 23101 3/3 รหสัของชัGนเรียน olwfoyn 

คณิตศาสตร์พืGนฐาน ค 23101 3/4 รหสัของชัGนเรียน bkqi2mw  

คณิตศาสตร์เพ่มิเติม ( ค 23203 ) ชัGน ม. 3 ภาคเรียนที= 1  

3/2 รหสัของชัGนเรียน ncx547b 

คณิตศาสตร์เพ่มิเติม ( ค 23203 ) ชัGน ม.3 3/3 รหสัของชัGนเรียน 

4dlpj74 

 

ครูเจสนั Matthayom 1 

1/1 (e21201)  Class code: 54v6bab 

1/2 (e21201)  Class code: 22ryau6 

1/3 (e21201)  Class code: stfwjkv 

1/4 (e21201)  Class code: dwe2vem 

Matthayom 4 

4/2 (e31203) Class code: c6dltlu 

Matthayom 5 

5/1 (e32201) Class code: or6ypbx 

5/2 (e32203) Class code: bsjcupw 

 

ครูพิชชาภา โครงงานอาชีพ 3/4 รหสัของชัGนเรียน 2ts2fec  

โครงงานอาชีพ 3/1 รหสัของชัGนเรียน isq3b5i  

งานประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ 4/1 รหสัของชัGนเรียน 

lv4w5qk  

งานธุรกิจ ม.6 รหสัของชัGนเรียน y33y5hc 
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ครูธนภรณ์ วทิยาศาสตร์พืGนฐาน รหสั ว 22101    ม.2/4     

รหสัของชัGนเรียน   3is54dy 

วทิยาศาสตร์พืGนฐาน รหสั ว 22101    ม.2/3   

รหสัของชัGนเรียน  ynxqfbf 

วทิยาศาสตร์พืGนฐาน รหสั ว 22101   ม.2/2    

รหสัของชัGนเรียน  6tpjikt 

วทิยาศาสตร์พืGนฐาน รหสั ว 22101  ม.2/1   

รหสัของชัGนเรียน  lju23kx 

ครูศราวฒิุ วชิาศิลปะ ศ 31101 ม4 x5ykbw4  

วชิาศิลปะ ศ 22101 ม2/1 kugyqqr  

ม2/2 wcea6b7  

ม2/3 y6s4jxt  

ม2/4 xhjj3wt 

 

ครูธมตยา ม5.ที=เรียนภาษาไทยกบัครูนะคะ  

5/1/รหสั 720jwzz 

5/2..tgkvbti 

5/3pzqwqxd 

5/4 tc3wvrq 

 

ครูพลอยไพริน คณิตศาสตร์พืGนฐาน 5-1 =>3vic23e 

คณิตศาสตร์พืGนฐาน 5-2 =>ljbenyl 

คณิตศาสตร์พืGนฐาน 5-3 =>i3y5saj 

คณิตศาสตร์พืGนฐาน 5-4 =>z2756rb 

 

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม 5-1 =>gutedtw 

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม 5-2 =>caai4jo 

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม 5-3 =>rvzrkhj 

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม 5-4 =>nf52slv 

 

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม 4-3 =>3roxqxa 

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม 4-4 =>hh2py6m 
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ครูนทัพงษ ์ ตระการ eepawoo 

รหสัหอ้งเรียน ม.3 ทุกหอ้ง 

 

gpftcij 

รหสัหอ้งเรียน ม.5 ทุกหอ้ง 

ครูปัทมาพร ภาษาองักฤษพืGนฐาน         อ22101  ม.2/1     

รหสัของชัGนเรียน     3g5ewop 

ภาษาองักฤษพืGนฐาน         อ22101  ม.2/3      

รหสัของชัGนเรียน     cko4g3k 

ภาษาองักฤษพืGนฐาน         อ22101 ม.2/4      

รหสัของชัGนเรียน     y4qabmk 

ภาษาองักฤษเพื=อการสื=อสาร อ31203  ม.4/4   

รหสัของชัGนเรียน   7pfxmrm 

ภาษาองักฤษเพื=อการสื=อสาร อ32203   ม.5/3   

รหสัของชัGนเรียน   ha22bpy 

ภาษาองักฤษเพื=อการสื=อสาร อ32203   ม.5/4   

รหสัของชัGนเรียน    ddlgath 

 

ครูสุภาพร ngf2tm5 

งานอาชีพและเทคโนโลย ี3/3 

jvyyv5m 3/4 

jvyyv5m 3/1 

jvyyv5m 3/2 

 

ครูวรนุช นางวรนุช  เจิ=งชยัภูมิ  สอน  1.  การนาํเสนอขอ้มูล ชัGน  ม.2 

รหสัวชิา  ว20202  รหสัหอ้งเรียน  ชัGน  ม.2/1  qslygxx      ชัGน  

ม.2/2  2mouaqw 

 

นางวรนุช  เจิ=งชยัภูมิ  สอน  2.  การประมวลผลคาํ ชัGน  ม.1 

รหสัวชิา  ว20201  รหสัหอ้งเรียน ( ชัGน  ม.1/1  gbrombt )    ( 

ชัGน  ม.1/2  2u2blny )   ( ชัGน  ม.1/3  v2k2l4q )    (ชัGน  ม.1/4  

xjz4nur ) 
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ครูศิริวภิารัตน ์ ภาษาองักฤษพืGนฐาน อ21101 ม.1/1   

รหสัของชัGนเรียน 2xml6ar 

ภาษาองักฤษพืGนฐาน อ21101 ม.1/2   

รหสัของชัGนเรียน fpzabgz 

ภาษาองักฤษพืGนฐาน อ21101 ม.1/3   

รหสัของชัGนเรียน iybcepy 

ภาษาองักฤษพืGนฐาน อ21101 ม.1/4   

รหสัของชัGนเรียน puiep5z 

ภาษาองักฤษเพื=อการสื=อสาร อ31203 ม.4/3 

รหสัของชัGนเรียน ehim7pa 

ครูจิราภรณ์  ชาวบา้นใน วชิาภาษาจีน จ30201   ม.4/1 rmthkjg 

วชิาภาษาจีน จ30201   ม.4/2 njosbvb 

วชิาภาษาจีน จ30201   ม.4/3 mjcdibj 

วชิาภาษาจีน จ30201   ม.4/4 vdphesf 

วชิาภาษาจีน จ30201  ม.4/5 337db56 

วชิาภาษาจีน ฟัง-พดู จ30210         ม.6/1 bwijm4o 

วชิาภาษาจีน จ30205   ม.6/2 4lpzvbh 

วชิาภาษาจีน จ30205   ม.6/3 wdez4wi 

วชิาภาษาจีน จ30205   ม.6/4 bpauaci 

 

นางสาวนนัทิยา อว้นทอง ภาษาองักฤษเพิ=มเติม อ31201 ม.4/1   

รหสัของชัGนเรียน 5ka3znd 

ภาษาองักฤษพืGนฐาน อ23101      ม.3/4   

รหสัของชัGนเรียน 24qgu7g 

ภาษาองักฤษพืGนฐาน อ23101 ม.3/3   

รหสัของชัGนเรียน quf4rth 

 

นางสาวภิญญาพชัญ ์บุญยะรัตน ์

 

วชิาภาษาจีน  

จ.20201 ม.1/1 cb74quh 

จ.20201 ม.1/2 4ztv64z 

จ.20201 ม.1/3 jmodl5p 

จ.20201 ม.1/4 k5wdcjm 

จ.20203 ม. 2/1 fwvxww5 

จ.20203 ม. 2/2 srzfmu2 
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จ.20203 ม. 2/3 bpojlco 

จ.20203 ม. 2/4 timxvi2 

จ.20205 ม. 3/1 w5d2aao 

จ.20205 ม. 3/2 4ka2z4d 

จ.20205 ม. 3/3 xennw4c 

จ.20205 ม. 3/4 r7zblfs 

จ.30208 ม.5/1 cdxizrk 

ครูอรวรรณ ภาษาไทยพืGนฐาน ท ๓๓๑๐๑ 

รหสัของชัGนเรียน  o7sedun 

 

ภาษาไทยพืGนฐาน ท๒๒๑๐๑ 

๒/๒ รหสัของชัGนเรียน  5jtkw3o 

 

ครูวรวฒิุ 6/2 เคมี hyt3wfj 

6/3เคมี 4zbem6p 

6/4เคมี ueij4ny 

 

ครูนิคม bgi4us5 ประวติัศาสตร์ 5/1 

r3poa3y  5/2 

สงัคมศึกษา 

tyvumpu 5/1 

nroauri 5/2 

q2esc6c 5/3 

qynpnpu 5/4 

สงัคมศึกษา ม.6 

67fb74n 6/1 

hazvbl7 6/2 

uaqmyy2 6/3 

xx5pvmh 6/4 

 

ครูพิมพร รายวชิาฟิสิกส์เพิ=มเติม ม.6 สอนโดยครูพิมพร ผาพรม ตามรหสั

ต่อไปนีG  ค่ะ  

6/2 ig5p5q4 

6/3 ws72peo 

6/4 t72zktb 
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ครูจนัทิพย ์ วชิาวทิยาศาสตร์เพิ=มเติม (ว33217)  ม.6/1  ครูจนัทิพย ์ บวัเรียน 

snhq7nx 

 

ครูมยรีุ คุณครูมยรีุ รอดชมภู 

สงัคม ส23101 ม.3/1 ee2tfqy 

สงัคม ส23101 ม.3/2myfjbio 

สงัคม ส23101ม.3/3 cjfwk35 

สงัคม ส23101ม.3/4 l4ca7xk 

ประวติัศาสตร์ ส32103 ม.3/1 b36zt7t 

ประวติัศาสตร์ ส32103 ม.3/2 wnf2dyb 

ประวติัศาสตร์ ส32103 ม.3/3 yyveily  

ประวติัศาสตร์ ส32103 ม.3/4 3c6phad 

อาเซียน ม.6/3 ส33208 sl6utaf 

อาเซียน ม.6/4 ส33208 3v5lz72 

 

ครูอรุณรัตน ์ วชิาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ=มเติม  รหสั ว33263  ม.6 

(ครูอรุณรัตน ์ นาจนัทอง) 

 6/2  รหสัชัGนเรียน qwlztl6 

 6/3  รหสัชัGนเรียน 3ak6zhn4 

 6/4  รหสัชัGนเรียน 4oddph2 

 

ครูพรวลิยั วชิา การสื=อสารและการนาํเสนอ (รหสั I22202) ม.2/3 รหสั

หอ้ง jnlfagw   ครู พรวลิยั พนัธฤทธิe  

 

ครูไกรวทิย ์ 1.วชิาสงัคมศึกษา ส.31101 ม.4/1 รหสัของชัGนเรียน  3a3c76f 

2.วชิาสงัคมศึกษา ส.31101 ม.4/2รหสัของชัGนเรียน  4ccqask 

3.วชิาสงัคมศึกษา ส.31101 ม.4/3 รหสัของชัGนเรียน xemyrov 

4.วชิาสงัคมศึกษา ส.31101 ม.4/4 รหสัของชัGนเรียน yaxeicw 

5.วชิาสงัคมศึกษา ส.31101 ม.4/5 รหสัของชัGนเรียน f2gprqs 

6.วชิาประวติัศาสตร์ ส.31103 ม.4/1 รหสัของชัGนเรียน qgncz6x 

7.วชิาประวติัศาสตร์ ส.31103 ม.4/2 รหสัของชัGนเรียน sd4ulmo 

8.วชิาประวติัศาสตร์ ส.31103 ม.4/3 รหสัของชัGนเรียน qmn2f2l 

9.วชิาประวติัศาสตร์ ส.31103 ม.4/4 รหสัของชัGนเรียน jlhquqn 

10.วชิาประวติัศาสตร์ ส.31103 ม.4/5 รหสัของชัGนเรียน i6oyiyc 

11.วชิาหนา้ที=พลเมือง ส.30231 ม.5/1  

รหสัของชัGนเรียน wwgslpo 
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12.วชิาหนา้ที=พลเมือง ส.30231 ม.5/2  

รหสัของชัGนเรียน  7bpkyul 

13.วชิาหนา้ที=พลเมือง ส.30231 ม.5/3   

รหสัของชัGนเรียน uajz2ri 

14.วชิาหนา้ที=พลเมือง ส.30231 ม.5/4  

รหสัของชัGนเรียน qatr5ro 

15.วชิาหนา้ที=พลเมือง ส.30233 ม.6/1  

รหสัของชัGนเรียน ztbulrj 

16.วชิาหนา้ที=พลเมือง ส.30233 ม.6/2  

รหสัของชัGนเรียน id2ee3x 

17.วชิาหนา้ที=พลเมือง ส.30233 ม.6/3  

รหสัของชัGนเรียน kgeezvx 

18.วชิาหนา้ที=พลเมือง ส.30233 ม.6/4  

รหสัของชัGนเรียน lhbnlby 

ครูวาที แกว้ชามสี ภาษาไทย ท๒๑๑๐๑ 

นายวาที แกว้ชามสี 

รหสัของชัGนเรียน ckfclpg ม.๑/๒ 

รหสัของชัGนเรียน q36yuny ม.๑/๒ 

รหสัของชัGนเรียน evbcre3 ม.๑/๓ 

รหสัของชัGนเรียน whq4n4s ม.๑/๔ 

 

ครูณฐัวฒิุ  ชาํกรม นายณฐัวฒิุ ชาํกรม 

วทิยาการคาํนวณ ว21103 ม.1/1 = tc7ztf3 

วทิยาการคาํนวณ ว21103 ม.1/2 = rnxpryz 

วทิยาการคาํนวณ ว21103 ม.1/3 = zrj7iud 

วทิยาการคาํนวณ ว21103 ม.1/4 = mjnqahm 

ออกแบบและเทคโนโลย ีว21104 ม.1/1 = cfnrbud 

ออกแบบและเทคโนโลย ีว21104 ม.1/2 = cawckvo 

ออกแบบและเทคโนโลย ีว21104 ม.1/3 = gu6fjj2 

ออกแบบและเทคโนโลย ีว21104 ม.1/4 = 64prf2j  

 

ครูช่อผกา วชิา เคมีเพิ=มเติม 3 รหสั ว32223 ม.5 (ครูช่อผกา ตาลเลิศ) 

 5/2  รหสัชัGนเรียน anfbqjs 

 5/3  รหสัชัGนเรียน cc4erjw 
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 5/4  รหสัชัGนเรียน qqh5pze 

วชิา วทิยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) รหสั ว32102 ม.5 

 5/1 รหสัชัGนเรียน v7u3wkc 

 5/2รหสัชัGนเรียน anfbqjs 

ครูฉตัรสุดา วชิาภาษาองักฤษพืGนฐาน  รหสั อ 23101  ม. 3 (ทุกหอ้ง) 

(ครูฉตัรสุดา)  รหสัชัGนเรียน 5kutkt6 

 

ครูสุมาลี นางสุมาลี มูลปลา 

วชิาภาษาไทย ท22101 ม.2/1 = 2thkwsh 

วชิาภาษาไทย ท31101 ม.4/1 = mev2bkq  

วชิาภาษาไทย ท31101 ม.4/2 = q4fq3jv 

วชิาภาษาไทย ท31101 ม.4/3 = rbxj2dq 

วชิาภาษาไทย ท31101 ม.4/4 = upq2gqz 

วชิาภาษาไทย ท31101 ม.4/5 = axn22sk 

 

ครูเมตตา นางเมตตา แพงคาํ วชิาภาษาองักฤษอ31101 ม.4/1-4/5 รหสั

หอ้งเรียน5idhgg 

 

ครูสุชาติ ศิลปะ(ศ 23101) 

ม.3/1 รหสั hoc4daz ,ม.3/2 รหสั ctfoxkv ,ม.3/3 รหสั ki6xnjr  ,

ม.3/4 รหสั bpig2pl 

ศิลปะ(ศ 32101) ม.5/1รหสั f7zuyua , ม.5/2รหสั 7rgajr4 , ม.

5/3รหสั xonlysv , ม.5/4รหสั 525ngy7 

ศ 31205 ม.4/1 รหสั liyxp7v 

 

ครูณฏัฐวรรณ Google  classrom วชิาการงาน ดงันีG  

5/1รหสั dpn3itx 

5/2 รหสั gkjuajn 

5/3 รหสั 5golxol 

5/4 รหสั nipl3um 

ครูณฎัฐวรรณ หมายมั=น วชิาการงานอาชีพ 

 

ครูณฐัพงศ ์อศัวภูมิ นายณฐัพงศ ์อศัวภูมิ 

สุขศึกษา ม.1/1รหสัr4yr26y 

ม.1/2 รหสัuigthxr 

ม.1/3รหสั6djphcb 

ม.1/4รหสัdcx35fg 
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พลศึกษาม.1/1รหสัk3nm6do 

ม.1/2รหสัr6pibpi 

ม.1/3รหสัczwyzsy 

ม.1/4รหสั2grcapm 

สุขศึกษาม2/1รหสัtdhwt64 

ม.2/2รหสัf2i6erf 

ม.2/3รหสัnuszn7k 

ม.2/4รหสัuuzghav 

พลศึกษาม.2/1รหสัoarsfvk 

ม.2/2รหสั7kfruns 

ม.2/3รหสัxb7hgfy 

ม.2/4รหสัhc6fj6d 

ครูชาํนาญ ชาํนาญ โพนนาค 

วทิยาศาสตร์พืGนฐาน ม.1 (ว21101) 

ม.1/1 = y2sde6v 

ม.1/2 = 5mhhfok 

ม.1/3 = 3h2me75 

ม.1/4 = dqkw7d4 

 

ครูเกรียงไกร วชิาอิเลก็ทรอนิกส์เบืGองตน้(ง33211) ม.6/1= schzakq วชิาการ

งานอาชีพและเทคโนโลย ีม.2 (ง22101) ม.2/1 = a6p2vks ม.2/2 

= 2n7exua ม.2/3 = b7piso3 ม.2/4 = stpk4ou 

 

ครูพิชยั ม.4/1 พ31203 ฟุตซอล fvagvv3 

ม.4/1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา jbl4qy5 

ม.4/2 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา qr6rxlp 

ม.4/3 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา c7dmu53 

ม.4/4 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา deaw43l 

ม.4/5 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา Mpkfvmn 

ม.6/1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 45hj2iw 

ม.6/2 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา rkk36rc 

ม.6/3 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4pjmy76 

ม.6/4 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา dpji6vz 
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ครูศิรินทร์รัตน ์ ม.2/1 ส22101 สงัคมศึกษา l7c2ap4 

ม.2/2 ส22101 สงัคมศึกษา 2rjwvoc 

ม.2/3 ส22101 สงัคมศึกษา y6pljsh 

ม.2/4 ส22101 สงัคมศึกษา 2z3votl 

ม.2/1 ส22103 ประวติัศาสตร์ l7c2ap4 

ม.2/2 ส22103 ประวติัศาสตร์ 2rjwvoc 

ม.2/3 ส22103 ประวติัศาสตร์ y6pljsh 

ม.2/4 ส22103 ประวติัศาสตร์ 2z3votl 

ม.6/1 ส33208 อาเซียน Rrsxcfh 

ม.6/2 ส33208 อาเซียน kymhjng 

ครูศศิธร รายวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเล่ม 1 รหสั ว 23101 

หอ้ง ม.3/1               23m4gpo 

ม.3/2 รหสัของชัGนเรียน hulwde5 

ม.3/3 รหสัของชัGนเรียน fb6it2n 

ม.3/4 รหสัของชัGนเรียน tvjeemi 

 

ครูณฐัวฒิุ อินทรเกษม นายณฐัวฒิุ อินทรเกษม 

วทิยาการคาํนวณ ออกแบบและเทคโนโลย ีม.4/1 = lqukmy7 

วทิยาการคาํนวณ ออกแบบและเทคโนโลย ีม.4/2 = yscvnwd 

วทิยาการคาํนวณ ออกแบบและเทคโนโลย ีม.4/3 = roofaap 

วทิยาการคาํนวณ ออกแบบและเทคโนโลย ีม.4/4 = hlxfjsp 

 

ครูอรุณี  รายวชิา          รหสั หอ้งเรียน    รหสัเขา้เรียน 

คณิตศาสตร์พืGนฐาน   ค 31201 ม.4/2        7bhqhap 

คณิตศาสตร์พืGนฐาน   ค 33101 ม.6/1        ujyjjsi 

  ม.6/2        5ylf2aa 

  ม.6/3        x6lm55z 

  ม.6/4        um2cuzy 

  ม.6/5        iufsmql 

คณิตศาสตร์เพิ=มเติม   ค 33201 ม.6/2        nqwgeoq 

  ม.6/3        wqmiioz 

  ม.6/4        teqvql7            คุณครูอรุณี  เชืGอสุภา ค่ะ 
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ครูอรรถสิทธิe  รายวชิาโปรแกรมตารางคาํนวณ รหสั ง20204 ม.3/1 ภาคเรียน 

2563/1 รหสัของชัGนเรียน qu3iyfx 

รายวชิาโปรแกรมตารางคาํนวณ รหสั ง20204 ม.3/2 ภาคเรียน 

2563/1 รหสัของชัGนเรียน qsiwwks 

รายวชิาโปรแกรมตารางคาํนวณ รหสั ง20204 ม.3/3 ภาคเรียน 

2563/1 รหสัของชัGนเรียน gdln7px 

รายวชิาโปรแกรมตารางคาํนวณ รหสั ง20204 ม.3/4 ภาคเรียน 

2563/1 รหสัของชัGนเรียน dfotijh 

รายวชิาโปรแกรมการนาํเสนอ รหสั ง20202 ม.2/3 ภาคเรียน 

2563/1 รหสัของชัGนเรียน fnmabyr 

รายวชิาโปรแกรมการนาํเสนอ รหสั ง20202 ม.2/4 ภาคเรียน 

2563/1 รหสัของชัGนเรียน pw5np6y 

ครูมุจรินทร์ นางสาวมุจรินทร์  โยวะบุตร 

วชิาวทิยาศาตร์เพิ=มเติม1 (ว31213) ม. 4/1  (4mv5mi7) 

วชิาวทิยาศาตร์เพิ=มเติม3 (ว32215) ม.5/1 (dzpznka) 

วชิาวทิยาศาตร์กายภาพ(ว32102) ม.5/3 (w4tjxru) 

วชิาวทิยาศาตร์กายภาพ(ว32102) ม.5/4 (qm52w42) 

วชิา IS2 (I32202) ม.5/2 (7c4eusu) 

วชิา IS2 (I32202) ม.5/4 (3ayhufz) 

 

ครูมงคล วชิาคณิตศาสตร์พืGนฐาน ระดบัชัGนมธัยมศึกษาปีที=4 ค31101 

หอ้ง4/1 รหสัของชัGนเรียนคือ r6dfixj.  

หอ้ง4/2 คือ. u7ayg7u  

หอ้ง4/3 คือ. l7vv24p  

หอ้ง4/4 คือ.aq7wl7k  

หอ้ง4/5 คือ d4bb2jo  

 

วชิาคณิตศาสตรพืGนฐาน ค21101  

หอ้งม.1/1 คือ25os55f  

หอ้งม.1/2 คือ6m24s43 

หอ้ง1/3คือ cibtkk2 

หอ้ง1/4คือ xowrqd5  
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