
หนา้ที ่1 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.2 (ทุกห้อง) ก22903 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นายวิชิต  สอาดล้วน xupoklp

ม.2/1 ส22101 สังคมศึกษา 3 ( พระพุทธศาสนา ) นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร Snztzhq

ม.2/1 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวศิริพร จติอารีย์ n2em5nb

ม.2/1 ง22101 การงานอาชีพ2 (กลุ่ม 1) นางศิริพร สายสอน/นางจนัทิมา วงค์ทิพย์ gm2i25y

ม.2/1 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย hqwimzs

ม.2/1 IS IS (Independent Study) M.2 นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดม t6bdzqs

ม.2/1 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางรมมาดี พรวนหาญ e3d463i

ม.2/1 ศ22101 ศิลปะ 3 นายเศวต รัตนเจริญมิตร ouwcah3

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2



หนา้ที ่2 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/2 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวศิริพร จติอารีย์ ajzheea

ม.2/2 ง22101 การงานอาชีพ2 (กลุ่ม 1) นางศิริพร สายสอน/นางจนัทิมา วงค์ทิพย์ q6lcoqu

ม.2/2 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย cfsheuf

ม.2/2 IS IS (Independent Study) M.2 นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดม jx7s2gg

ม.2/2 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางรมมาดี พรวนหาญ 5n6qgvv

ม.2/2 ศ22101 ศิลปะ 3 นายเศวต รัตนเจริญมิตร rg5zgyn



หนา้ที ่3 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/3 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย qxnhwwp

ม.2/3 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 นางสาวลัดดาวรรณ์ จนัทร์พรหม yvm7gnk

ม.2/3 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 นางสาวลัดดาวรรณ์ จนัทร์พรหม zkctkmb

ม.2/3 อ22201 Supplimental English (St 21-40) Michael Lee Cook gaxfsl2

ม.2/3 อ22201 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain mtfowde

ม.2/3 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง bd6npkk

ม.2/3 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายคณาวุฒิ วรนุช plc3ic7

ม.2/3 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร  ไขแสง je6koul

ม.2/3 ว22241 วิทยาการคอมพิวเตอร์2 นายปณวรรต บุญตาศานย์ qiqo4mt

ม.2/3 ศ22101 ศิลปะ 3 นายเศวต รัตนเจริญมิตร xmehpfn

ม.2/3 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี alve24x

ม.2/3 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ et26lzv



หนา้ที ่4 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/4 ส22101 สังคมศึกษา 3 ( พระพุทธศาสนา ) นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร bw6ikde

ม.2/4 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวอรทัย ไชยพรม jpdm7ob

ม.2/4 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย dzebdy6

ม.2/4 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน upl34bb

ม.2/4 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน c7ajw7e

ม.2/4 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นายณรงค์ฤทธ์ิ ณ เชียงใหม่ cst5usf

ม.2/4 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 นายณรงค์ฤทธ์ิ ณ เชียงใหม่ t3kcjsc

ม.2/4 อ22201 Supplimental English (St 21-40) Michael Lee Cook 664cete

ม.2/4 อ22201 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain skyqnch

ม.2/4 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง 342la4p

ม.2/4 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายคณาวุฒิ วรนุช lhxsyj3

ม.2/4 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร  ไขแสง 7r64bdc

ม.2/4 ว22241 วิทยาการคอมพิวเตอร์2 นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ pmi22de

ม.2/4 ศ22101 ศิลปะ 3 นายเศวต รัตนเจริญมิตร tce5l5m

ม.2/4 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี awidgtp

ม.2/4 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ bh4e62b



หนา้ที ่5 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/5 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย a5bmfcg

ม.2/5 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 นางสาวลัดดาวรรณ์ จนัทร์พรหม ilhfceu

ม.2/5 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 นางสาวลัดดาวรรณ์ จนัทร์พรหม rzggwoj

ม.2/5 อ22201 Supplimental English (St 21-40) Michael Lee Cook y6yyhsn

ม.2/5 อ22201 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain bjs6nb7

ม.2/5 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง ywk7khq

ม.2/5 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายคณาวุฒิ วรนุช ax5hymf

ม.2/5 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร  ไขแสง 6iiemfu

ม.2/5 ว22241 วิทยาการคอมพิวเตอร์2 นายปณวรรต บุญตาศานย์ hcaohfh

ม.2/5 ศ22101 ศิลปะ 3 นายเศวต รัตนเจริญมิตร rphoart

ม.2/5 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี rggz2y5

ม.2/5 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ gb4k5n6



หนา้ที ่6 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/6 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวอรทัย ไชยพรม eypsnqy

ม.2/6 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย zhunilr

ม.2/6 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้ืืนฐาน 3 นางปรารถนา จนีาใหม่  ้ืh47uxjq

ม.2/6 อ22201 Supplimental English (St 21-40) Michael Lee Cook dxw5m5q

ม.2/6 อ22201 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain wrwlz56

ม.2/6 อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง k3jthk2

ม.2/6 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายมนู กันทะวงค์ bj5h3uv

ม.2/6 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร  ไขแสง nzvuxkr

ม.2/6 ว22241 วิทยาการคอมพิวเตอร์2 นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ llhenpr

ม.2/6 ศ22101 ศิลปะ 3 นายเศวต รัตนเจริญมิตร qtgpepm

ม.2/6 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี yd2cons

ม.2/6 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ thegbgw



หนา้ที ่7 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/7 ส22101 สังคมศึกษา 3 ( พระพุทธศาสนา ) นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร bsnj2mv

ม.2/7 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวศิริพร จติอารีย์ 6o3jddi

ม.2/7 ง22101 การงานอาชีพ2 (กลุ่ม 1) นางศิริพร สายสอน/นางจนัทิมา วงค์ทิพย์ c7n3ksg

ม.2/7 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย pcbq45r

ม.2/7 ค22103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(พิเศษ) 3 นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม 3rlpfln

ม.2/7 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(พิเศษ) 3 นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม w3dyagm

ม.2/7 อ22203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (พิเศษ)3 นางปรารถนา จนีาใหม่ 64jcky7

ม.2/7 อ22203 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain 662nzd4

ม.2/7 อ22203 Supplemental English (St#21-40) Michael Ludwig N62hf4a

ม.2/7 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายมนู กันทะวงค์ dn2dxab

ม.2/7 i20201 IS 1 ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร  ไขแสง 527xmnb

ม.2/7 ว20231 สอวน.(เคม)ี1 นายธนวัฒน์ พันธ์วิชัย 6degd5u

ม.2/7 ว20282 การโปรแกรมเบื้องต้น นางณัฐริณทร์  ไชยพูน n4mxyab

ม.2/7 ว20296 วิทยะทักษะกระบวนการ1 ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร  ไขแสง xqtl5gi

ม.2/7 ว20296 วิทยะทักษะกระบวนการ1 นายนพดล  ขอดค า xqtl5gi

ม.2/7 ศ22101 ศิลปะ 3 นายเศวต รัตนเจริญมิตร yv5nah5

ม.2/7 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี 6p7s77a

ม.2/7 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ wg55pto



หนา้ที ่8 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/8 ง22101 การงานอาชีพ2 (กลุ่ม 1) นางศิริพร สายสอน/นางจนัทิมา วงค์ทิพย์ 4z5ndb5

ม.2/8 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย vv4dyek

ม.2/8 ค22103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(พิเศษ) 3 นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม woxds63

ม.2/8 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(พิเศษ) 3 นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม i6vgmdq

ม.2/8 อ22203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (พิเศษ)3 นางปรารถนา จนีาใหม่ ie2ndue

ม.2/8 อ22203 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain j7qadx

ม.2/8 อ22203 Supplemental English (St#21-40) Michael Ludwig Er44rhg

ม.2/8 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางรมมาดี พรวนหาญ gayx7xl

ม.2/8 i20201 IS 1 ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร  ไขแสง vbnqz7c

ม.2/8 ว20231 สอวน.(เคม)ี1 นายธนวัฒน์ พันธ์วิชัย 65drdb6

ม.2/8 ว20282 การโปรแกรมเบื้องต้น นางณัฐริณทร์  ไชยพูน cwaswcc

ม.2/8 ว20296 วิทยะทักษะกระบวนการ1 ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร  ไขแสง 3fcj64v

ม.2/8 ศ23101 ศิลปะ 3 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ lu7h3qe

ม.2/8 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี cgdjkt2

ม.2/8 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ zw5gzzt



หนา้ที ่9 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/9 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวอรทัย ไชยพรม lxgzpt4

ม.2/9 ง22101 การงานอาชีพ2 (กลุ่ม 1) นางศิริพร สายสอน/นางจนัทิมา วงค์ทิพย์ snz7iqz

ม.2/9 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย 6kwlm7r

ม.2/9 ค20202 ทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์ นางนันทนัช นันทพงษ์ gysi4m2

ม.2/9 ค22103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(พิเศษ) 3 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน r225sej

ม.2/9 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(พิเศษ) 3 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน 24w6ova

ม.2/9 อ22203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (พิเศษ)3 นางปรารถนา จนีาใหม่ r5yxccp

ม.2/9 อ22203 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain zrkiqe4

ม.2/9 อ22203 Supplemental English (St#21-40) Michael Ludwig Ye3krmt

ม.2/9 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางรมมาดี พรวนหาญ fmylx6b

ม.2/9 ว20231 สอวน.(เคม)ี1 นายธนวัฒน์ พันธ์วิชัย b7ves24

ม.2/9 ว20282 การโปรแกรมเบื้องต้น นางณัฐริณทร์  ไชยพูน 24iu3uy

ม.2/9 ว20293 ทฤษฎีความรู้และธรรมชาติ นายชนพัฒน์ นาคยา 7nrzw6q

ม.2/9 ว30252 สอวน (ชีววิทยา) 1 นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์ 2ybx66y

ม.2/9 สอวน ฟิสิกส์ 2 นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ 7owk6kv

ม.2/9 ศ23101 ศิลปะ 3 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ llyl6no

ม.2/9 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี gcocvbc

ม.2/9 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ jjgr3er



หนา้ที ่10 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/10 ส22101 สังคมศึกษา 3 ( พระพุทธศาสนา ) นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร sxxelwb

ม.2/10 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวศิริพร จติอารีย์ 45dnc6c

ม.2/10 ง22101 การงานอาชีพ2 (กลุ่ม 1) นางศิริพร สายสอน/นางจนัทิมา วงค์ทิพย์ y7sqah3

ม.2/10 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย urmoikj

ม.2/10 ค20202 ทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์ นางนันทนัช นันทพงษ์ opxodmb

ม.2/10 ค22103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(พิเศษ) 3 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน 6vphxpg

ม.2/10 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(พิเศษ) 3 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน fkmo6ak

ม.2/10 อ22203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (พิเศษ)3 นางปรารถนา จนีาใหม่ xlhh3tt

ม.2/10 อ22203 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain jfdblcj

ม.2/10 อ22203 Supplemental English (St#21-40) Michael Ludwig 6dox2fy

ม.2/10 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางรมมาดี พรวนหาญ pv4x5je

ม.2/10 ว20231 สอวน.(เคม)ี1 นายธนวัฒน์ พันธ์วิชัย o4aniqy

ม.2/10 ว20282 การโปรแกรมเบื้องต้น นางณัฐริณทร์  ไชยพูน xez3p4c

ม.2/10 ว20293 ทฤษฎีความรู้และธรรมชาติ นายชนพัฒน์ นาคยา trdfswf

ม.2/10 ว30252 สอวน (ชีววิทยา) 1 นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์ 2ybx66y

ม.2/10 สอวน ฟิสิกส์ 2 นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ 7owk6kv

ม.2/10 ศ23101 ศิลปะ 3 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ f3ze75s

ม.2/10 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี ospgqxo

ม.2/10 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ loozfp3



หนา้ที ่11 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/11 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย bnxg4ca

ม.2/11 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม nwntscy

ม.2/11 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม 5jkz23t

ม.2/11 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางปรารถนา จนีาใหม่ iw7nskk

ม.2/11 อ22201 Supplimental English (St 21-40) Michael Lee Cook r7m4cxn

ม.2/11 อ22201 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain r6i6bpz

ม.2/11 อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง lzxwpld

ม.2/11 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายคณาวุฒิ วรนุช mawlnpq

ม.2/11 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นายชนพัฒน์ นาคยา xr7pnk2

ม.2/11 ว22241 วิทยาการคอมพิวเตอร์2 นายปณวรรต บุญตาศานย์ k54k2do

ม.2/11 ศ23101 ศิลปะ 3 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ nuhrue2

ม.2/11 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี vz6n53e

ม.2/11 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ lenmktw



หนา้ที ่12 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/12 ส22101 สังคมศึกษา 3 ( พระพุทธศาสนา ) นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร ejuxkv6

ม.2/12 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวอรทัย ไชยพรม j7gcba3

ม.2/12 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย rb2yuj2

ม.2/12 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 นางสาวลัดดาวรรณ์ จนัทร์พรหม aoj3lbj

ม.2/12 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 นางสาวลัดดาวรรณ์ จนัทร์พรหม duw7kzh

ม.2/12 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางปรารถนา จนีาใหม่ 3xxofoi

ม.2/12 อ22201 Supplimental English (St 21-40) Michael Lee Cook eeiwjkg

ม.2/12 อ22201 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain xxnibdf

ม.2/12 อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง zomjo4b

ม.2/12 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายคณาวุฒิ วรนุช hfjyzxt

ม.2/12 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นายชนพัฒน์ นาคยา hwk7x56

ม.2/12 ว22241 วิทยาการคอมพิวเตอร์2 นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ xm5blhu

ม.2/12 ศ23101 ศิลปะ 3 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ b7k4wme

ม.2/12 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี jfenfqb

ม.2/12 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ ovf6bpz



หนา้ที ่13 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/13 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย wlki2yj

ม.2/13 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นายณรงค์ฤทธ์ิ ณ เชียงใหม่ 5ozaoz

ม.2/13 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 นายณรงค์ฤทธ์ิ ณ เชียงใหม่ kttm3d

ม.2/13 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางปรารถนา จนีาใหม่ vvegle6

ม.2/13 อ22201 Supplimental English (St 21-40) Michael Lee Cook j5wtk7r

ม.2/13 อ22201 English Listening and Speaking Mr. Douglas Verne Hain awj7o22

ม.2/13 อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง anxgpyp

ม.2/13 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายเอนก เป็งมูล nh423hr

ม.2/13 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นายชนพัฒน์ นาคยา o2m4qvi

ม.2/13 ว22241 วิทยาการคอมพิวเตอร์2 นายปณวรรต บุญตาศานย์ 6tyt4ul

ม.2/13 ศ23101 ศิลปะ 3 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ 52q5iyo

ม.2/13 พ22101 สุขศึกษา 3 นายวัชรพงษ์ ธนันศรี 2dqdmxq

ม.2/13 พ22102 พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) นายวรกิจ สัตยวงค์ fpo6j57



หนา้ที ่14 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/14 ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวศิริพร จติอารีย์ t5klr24

ม.2/14 ง22101 การงานอาชีพ2 (กลุ่ม 1) นางศิริพร สายสอน/นางจนัทิมา วงค์ทิพย์ bftop6a

ม.2/14 ก22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย 4apiddp

ม.2/14 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายเอนก เป็งมูล 4vokpyy

ม.2/14 ศ23101 ศิลปะ 3 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ uojbfsg

ม.2/14 IP ภาษาญี่ปุ่น นายธีรัช ลอมศรี 3kwxirg



หนา้ที ่15 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2

ม.3 (ทุกห้อง) ก23903 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นายวิชิต  สอาดล้วน uqvhgaa

ม.3/1 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  7a2xmx3

ม.3/1 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นายณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์ opxkvl6

ม.3/1 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม2) ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จนิะค าปา g3egd7t

ม.3/1 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม 1) นางดรุณี กันธมาลา hnrrvpm

ม.3/1 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ nwjgfko

ม.3/1 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางสาวมัณฑลี จติเจนสุวรรณ hy6n7mt

ม.3/1 ศ23101 ศิลปะ 5 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ apoicb2

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3



หนา้ที ่16 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/2 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  r5mgcdu

ม.3/2 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นายณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์ hvbiexe

ม.3/2 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม2) ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จนิะค าปา sr2nth5

ม.3/2 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม 1) นางดรุณี กันธมาลา oolooce

ม.3/2 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ dfh3bpx

ม.3/2 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางวิราพร มาสกลาง ydecbiz

ม.3/2 ศ23101 ศิลปะ 5 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ wt6rr27



หนา้ที ่17 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/3 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  sa4ag3k

ม.3/3 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นางสาวจริสุดา ธรรมรังศี xhgi4go

ม.3/3 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ tm6pjns

ม.3/3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 นายสุรชัย พฤกษาสกุล wdfbfv3

ม.3/3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 นายสุรชัย พฤกษาสกุล wdfbfv3

ม.3/3 23201 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland aaaqt2r

ม.3/3 23201 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts a5ddazm

ม.3/3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล ewbzph6

ม.3/3 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง lzpdsjy

ม.3/3 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางวิราพร มาสกลาง 35bzsb6

ม.3/3 ศ23101 ศิลปะ 5 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ dzwhdty

ม.3/3 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน hahoove



หนา้ที ่18 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/4 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  rlbqdrq

ม.3/4 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นายณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์ h3mvmv4

ม.3/4 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ te54bpx

ม.3/4 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางขนิษฐา คมข า y7ayuu2

ม.3/4 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางขนิษฐา คมข า y7ayuu2

ม.3/4 23201 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland hawlpfj

ม.3/4 23201 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts vsjjwoc

ม.3/4 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล wc2pzmw

ม.3/4 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง w5g72up

ม.3/4 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางวิราพร มาสกลาง ndldjr6

ม.3/4 ศ23101 ศิลปะ 5 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ subgeyl

ม.3/4 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน oox4txq




หนา้ที ่19 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/5 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  lwzrqoy

ม.3/5 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นางสาวจริสุดา ธรรมรังศี 5iphl3h

ม.3/5 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ 3rvjrr2

ม.3/5 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 นายสุรชัย พฤกษาสกุล nbybfld

ม.3/5 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 นายสุรชัย พฤกษาสกุล za7r5um

ม.3/5 23201 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland fjht3oj

ม.3/5 23201 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts qsgr4t2

ม.3/5 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล jshkww5

ม.3/5 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง btudr5l

ม.3/5 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางณัฐญา กาลันสีมา 4cuxavu

ม.3/5 ศ23101 ศิลปะ 5 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ bepedc3

ม.3/5 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน yrrjnrh



หนา้ที ่20 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/6 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  akinmiq

ม.3/6 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ crcp3l7

ม.3/6 ค23101 ,
ค23201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5,
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางจารุวรรณ ศริจนัทร์ 7rroyh3

ม.3/6 23201 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland sm7ekfe

ม.3/6 23201 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts n2acmn2

ม.3/6 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม5 นางสาวยลดา ข าฉา mlw6uck

ม.3/6 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล 6fclp3x

ม.3/6 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางณัฐญา กาลันสีมา bnjwyrd

ม.3/6 ศ23101 ศิลปะ 5 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ v326dej

ม.3/6 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน 7xbfpu4



หนา้ที ่21 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/7 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  nzhgonj

ม.3/7 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นางสาวจริสุดา ธรรมรังศี lsb5u7r

ม.3/7 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม2) ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จนิะค าปา iozhvjj

ม.3/7 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม 1) นางดรุณี กันธมาลา 7wfejjz

ม.3/7 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ uw3npuy

ม.3/7 ค20203 คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 1 นางขนิษฐา คมข า tjgi4ye

ม.3/7 ค23103 ,
ค23203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(พิเศษ) 5,
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(พิเศษ) 5 นางจารุวรรณ ศริจนัทร์ q6lrdxz

ม.3/7 อ23103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(พิเศษ)5 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร der3dfp

ม.3/7 23203 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland tytr3fq

ม.3/7 23203 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts 2hhed6a

ม.3/7 อ23203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (พิเศษ) 5 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล pqha5bb

ม.3/7 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์ 3oc7s3g

ม.3/7 ว23103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (พิเศษ) นางสาววราภรณ์   เป้ามณี 3x7rj25

ม.3/7 ว23105 การโปรแกรมควบคุมชุดสมองกล 2 นายนพดล  ขอดค า o3o3bdo

ม.3/7 ว23105 การโปรแกรมควบคุมชุดสมองกล 2 นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง o3o3bdo

ม.3/7 ศ23101 ศิลปะ 5 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ 65x63mw

ม.3/7 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน viwzfot



หนา้ที ่22 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/8 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  g424lp6

ม.3/8 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม2) ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จนิะค าปา dovqzzx

ม.3/8 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม 1) นางดรุณี กันธมาลา oh5e3go

ม.3/8 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ pqu37ee

ม.3/8 ค23103 ,
ค23203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(พิเศษ) 5,
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(พิเศษ) 5 นางจารุวรรณ ศริจนัทร์ 44cs7fa

ม.3/8 ค20203 คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 1 นายธีรวัฒน์ บุญทวี fv75uek

ม.3/8 อ23103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(พิเศษ)5 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร prtuzye

ม.3/8 23203 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland r7ufrwo

ม.3/8 23203 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts bhqwqxt

ม.3/8 อ23203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (พิเศษ) 5 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล 4pv6vxy

ม.3/8 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์ orc6odd

ม.3/8 ว23103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (พิเศษ) นางสาววราภรณ์   เป้ามณี 7tvdb7a

ม.3/8 ว23105 การโปรแกรมควบคุมชุดสมองกล 2 นายนพดล  ขอดค า prq4hir

ม.3/8 ว23105 การโปรแกรมควบคุมชุดสมองกล 2 นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง prq4hir

ม.3/8 ศ23101 ศิลปะ 5 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา zdghvnb

ม.3/8 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน efou6ug



หนา้ที ่23 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/9 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  ywrrzyl

ม.3/9 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นายณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์ gkxkrqw

ม.3/9 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม2) ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จนิะค าปา sfduo6v

ม.3/9 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม 1) นางดรุณี กันธมาลา 4xtlrgw

ม.3/9 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ cjokm4a

ม.3/9 ค23103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(พิเศษ) 5 นายธีรวัฒน์ บุญทวี 5aibsaq

ม.3/9 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(พิเศษ) 5 นายธีรวัฒน์ บุญทวี dxthaes

ม.3/9 ค20203 คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 1 นายธีรวัฒน์ บุญทวี sdn52em

ม.3/9 อ23103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(พิเศษ)5 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร 6ypyye4

ม.3/9 23203 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland bm3ex7q

ม.3/9 23203 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts xeb5xgu

ม.3/9 อ23203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (พิเศษ) 5 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล dol3u7r

ม.3/9 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางสาวมัณฑลี จติเจนสุวรรณ vbxrgwr

ม.3/9 ว20213 สอวน. ฟิสิกส์ 3 นายกุลวรรธน์ อินทะอุด azevxwg

ม.3/9 ว20234 สอวน.เคมี 3 นางสาวศุภรา  ถาอินทร์ yfgbj2g

ม.3/9 ว20299 โลกทั้งระบบ 2 นางนิตยา  ศรีสุวรรณ์ qucuc7q

ม.3/9 ว20299 โลกทั้งระบบ 2 นายชนพัฒน์ นาคยา qucuc7q

ม.3/9 ว20299 โลกทั้งระบบ2 นายนพดล  ขอดค า qucuc7q

ม.3/9 ว23103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (พิเศษ) นางสาววราภรณ์   เป้ามณี m5i6fl5



หนา้ที ่24 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/9 ว23105 การโปรแกรมควบคุมชุดสมองกล 2 นายนพดล  ขอดค า fxd6evb

ม.3/9 ว23105 การโปรแกรมควบคุมชุดสมองกล 2 นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง fxd6evb

ม.3/9 ว30242 สอวน AP ม.3 นางสาวกัลยารัตน  ์ก้อนแก้ว d33563n

ม.3/9 ศ23101 ศิลปะ 5 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา xkaafmf

ม.3/9 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน 7ykmeld



หนา้ที ่25 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/10 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  piiy2su

ม.3/10 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม2) ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จนิะค าปา 24uttwk

ม.3/10 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม 1) นางดรุณี กันธมาลา qldbkm3

ม.3/10 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ vjd5ad3

ม.3/10 ค23103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(พิเศษ) 5 นายธีรวัฒน์ บุญทวี xcpbfjo

ม.3/10 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(พิเศษ) 5 นายธีรวัฒน์ บุญทวี 4stavad

ม.3/10 ค20203 คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 1 นายธีรวัฒน์ บุญทวี r3se3pn

ม.3/10 อ23103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(พิเศษ)5 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร 4djym65

ม.3/10 23203 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland ujcqt2n

ม.3/10 23203 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts k34t4mb

ม.3/10 อ23203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (พิเศษ) 5 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล og7navw

ม.3/10 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางสาวมัณฑลี จติเจนสุวรรณ t5q6bfz

ม.3/10 ว20213 สอวน. ฟิสิกส์ 3 นายกุลวรรธน์ อินทะอุด azevxwg

ม.3/10 ว20234 สอวน.เคมี 3 นางสาวศุภรา  ถาอินทร์ gqx2eek

ม.3/10 ว20299 โลกทั้งระบบ 2 นางนิตยา  ศรีสุวรรณ์ gty7nd5

ม.3/10 ว20299 โลกทั้งระบบ 2 นายชนพัฒน์ นาคยา gty7nd5

ม.3/10 ว20299 โลกทั้งระบบ2 นายนพดล  ขอดค า gty7nd5

ม.3/10 ว23103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (พิเศษ) นางสาววราภรณ์   เป้ามณี wlloahu

ม.3/10 ว23105 การโปรแกรมควบคุมชุดสมองกล 2 นายนพดล  ขอดค า 7rl2wrr

ม.3/10 ว23105 การโปรแกรมควบคุมชุดสมองกล 2 นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง 7rl2wrr



หนา้ที ่26 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/10 ว30242 สอวน AP ม.3 นางสาวกัลยารัตน  ์ก้อนแก้ว d33563n

ม.3/10 ศ23101 ศิลปะ 5 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา 5gmm66p

ม.3/10 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน 55ryaye



หนา้ที ่27 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/11 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  vaqgusq

ม.3/11 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นางสาวจริสุดา ธรรมรังศี rgmohz3

ม.3/11 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ trsh2lo

ม.3/11 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 นายสุรชัย พฤกษาสกุล nbybfld

ม.3/11 23201 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland pvxmyu2

ม.3/11 23201 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts 5uaeo7f

ม.3/11 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม5 นางสาวยลดา ข าฉา ej4drhz

ม.3/11 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดม s5eppcr

ม.3/11 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์ kj4miey

ม.3/11 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 นางสาววราภรณ์   เป้ามณี z4bhkvx

ม.3/11 ศ23101 ศิลปะ 5 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา dyogulb

ม.3/11 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน kyi6gg7



หนา้ที ่28 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/12 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  cwccb6e

ม.3/12 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ t5ahgqe

ม.3/12 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางขนิษฐา คมข า 42wqvdk

ม.3/12 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางขนิษฐา คมข า 42wqvdk

ม.3/12 อ23103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(พิเศษ)5 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร ogjpklq

ม.3/12 23201 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland zz3gqov

ม.3/12 23201 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts 4znpqif

ม.3/12 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 นางสาวเกศริน จกัรมณี wfd6rhs

ม.3/12 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์ d2mupff

ม.3/12 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 นางสาววราภรณ์   เป้ามณี w36aurt

ม.3/12 ศ23101 ศิลปะ 5 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา k2onqtg

ม.3/12 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน ymavuly



หนา้ที ่29 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/13 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  v6566ht

ม.3/13 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นางสาวจริสุดา ธรรมรังศี rg3imll

ม.3/13 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ k6kwkmm

ม.3/13 ค23103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางขนิษฐา คมข า cn3k3xw

ม.3/13 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางขนิษฐา คมข า cn3k3xw

ม.3/13 23201 Supplemental English (st1-20) Jonathan Michael Hyland iip36yd

ม.3/13 23201 Supplemental English (St 21-40) Mark Leslie Roberts dxmsxmv

ม.3/13 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 นางสาวเกศริน จกัรมณี nzb5atd

ม.3/13 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดม 54vyuqm

ม.3/13 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางณัฐญา กาลันสีมา ul6lf2k

ม.3/13 ศ23101 ศิลปะ 5 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา uayqww5

ม.3/13 พ23101 พ23101 สุขศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน ddqdhae



หนา้ที ่30 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.3/14 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางยุพิน ผันผาย  tr6nwdq

ม.3/14 ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 นายณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์ 2mz5ebz

ม.3/14 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม2) ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จนิะค าปา of4csk4

ม.3/14 ง23101 การงานอาชีพ3 (กลุ่ม 1) นางดรุณี กันธมาลา sayfpbs

ม.3/14 ก23901 กิจกรรมแนะแนว นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ 7lk6xhs

ม.3/14 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางณัฐญา กาลันสีมา 4hwjqgb

ม.3/14 ศ23101 ศิลปะ 5 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา ha5gwl5



หนา้ที ่31 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2

ม.5/10,11,12,13 ฝ30203 ทักษะสัมพันธ์ภาษาฝร่ังเศส3 นางสาวฐิติวัลค์ุ กัมพลาวลี k3dkhg4

ม.5/10,11,12,13 ต30203 ทักษะสัมพันธ์ภาษาเกาหลี 3 นางสาวจริณญา นามวงค์ opaqkdf

ม.5/2,3,4 ฝ30203 ทักษะสัมพันธ์ภาษาฝร่ังเศส3 นางสาวฐิติวัลค์ุ กัมพลาวลี hivgrhf

ม.5/2,3,4 ต30203 ทักษะสัมพันธ์ภาษาเกาหลี 3 นางสาวจริณญา นามวงค์ kfng7ga

ม.5/2-5,8-13,16 ญ32237 ทักษะสัมพันธ์ภาษาญี่ปุ่น3 นายสุรกานต์ ชุม่วารี c7spu3c

ม.5/2-5,8-13,16 จ30203 ทักษะสัมพันธ์ภาษาจนี 3 นางสาวอมรพรรณ มูลหล้า 45z2gx3

ม.5/5,9,16 ฝ30203 ทักษะสัมพันธ์ภาษาฝร่ังเศส3 นางสาวฐิติวัลค์ุ กัมพลาวลี 5m7cbhi

ม.5/5,9,16 ต30203 ทักษะสัมพันธ์ภาษาเกาหลี 3 นางสาวจริณญา นามวงค์ 4rlzkyq

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5



หนา้ที ่32 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/1 ส32101 สังคมศึกษา 3 ( ภูมิศาสตร์ ) นางสุภารัตน์ คากิซากิ oshmxbx

ม.5/1 ง32101 การงานอาชีพ2 นางสาววิจติตรี ภักดี hdjxtz4

ม.5/1 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง nxdmrj3

ม.5/1 ค32103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (พิเศษ) 3 นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ jiri2xc

ม.5/1 ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (พิเศษ) 3 นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ yayi5dz

ม.5/1 ค30294 เรขาคณิต นางนันทนัช นันทพงษ์ kri5lc5

ม.5/1 32204 English Gifted Mr. Evan Friesen vqoazqm

ม.5/1 อ32213 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (Gifted) นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ 2ps45hl

ม.5/1 อ32103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Gifted) 3 นางสาวชลดา สุมา wzhm7m2

ม.5/1 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสด์ิ ad4gkjg

ม.5/1 ว30212 ฟิสิกส์(พิเศษ)2 นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ 4mvt32m

ม.5/1 ว30232 เคมี (พิเศษ) 2 นางพิมลพร แสนสุรินทร์ qajzlav

ม.5/1 ว30252 ชีววิทยา (พิเศษ) 2 นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์ p2soczr

ม.5/1 ว30293 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ 7iv4q6y

ม.5/1 ว30295 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์ นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง xqt5nxw

ม.5/1 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท akkzgtk



หนา้ที ่33 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/2 ส32101 สังคมศึกษา 3(ภูมิศาสตร์) นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ on44ko6

ม.5/2 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง 5juqyfi

ม.5/2 ค30206 โครงงานคณิตศาสตร์ Gifted1 นายพัทธยากร บุสสยา dm52l3s

ม.5/2 ค32105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(Gifted) 3 นายณรงค์ อุย้ฟูใจ z6v5tgo

ม.5/2 ค32205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(Gifted) 3 นายณรงค์ อุย้ฟูใจ ko3ryeo

ม.5/2 อ32201 English Listening and Speaking Samuel Lee Jones, Jr. 4rxeidl

ม.5/2 อ32202 English Listening and Speaking Mr. Evan Friesen twvc7h6

ม.5/2 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์ bj3otdk

ม.5/2 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางสาวชลดา สุมา kmzrjov

ม.5/2 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายเอนก เป็งมูล 5quw2dh

ม.5/2 ว30202 ฟิสิกส์2 นายเจษฏา เจริญชัยชนะ sh2wqvf

ม.5/2 ว30222 เคมี 2 นางสาวแคทลียา สมแปง tdmopyy

ม.5/2 ว30242 ชีววิทยา2 นางมนฤดี ธรรมสอน us66eig

ม.5/2 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ xav4zxg

ม.5/2 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท kthcblq



หนา้ที ่34 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/3 ส32101 สังคมศึกษา 3 ( ภูมิศาสตร์ ) นางสุภารัตน์ คากิซากิ 3gmrixi

ม.5/3 ง32101 การงานอาชีพ2 นางสาววิจติตรี ภักดี w3yfku5

ม.5/3 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง 2bfcdg4

ม.5/3 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 นางสาวเกศแก้ว ชืน่ใจ wa74ril

ม.5/3 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 นางสาวเกศแก้ว ชืน่ใจ vudth2g

ม.5/3 อ32201 English Listening and Speaking Samuel Lee Jones, Jr. fdkhnuv

ม.5/3 อ32204 English Gifted Mr. Evan Friesen y35q5v2

ม.5/3 อ32206 English for Gain Experience Mr. Evan Friesen 4wrmbzn

ม.5/3 อ32103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Gifted) 3 นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ 3yqcudw

ม.5/3 อ32213 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (Gifted) นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ 54myoj4

ม.5/3 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ q5rns2n

ม.5/3 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ 6vtsigd

ม.5/3 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสด์ิ lh3vuxj

ม.5/3 ว30222 เคมี 2 นางสาวศุภรา  ถาอินทร์ ziqix3s

ม.5/3 ว30242 ชีววิทยา2 นางสาวกัลยารัตน  ์ก้อนแก้ว wobbjys

ม.5/3 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ kqlqjik

ม.5/3 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท tc4rmoo



หนา้ที ่35 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/4 ส32101 สังคมศึกษา 3(ภูมิศาสตร์) นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ bjwcmdy

ม.5/4 ง32101 การงานอาชีพ2 นางสาววิจติตรี ภักดี 4ofcdrj

ม.5/4 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง rmr2uju

ม.5/4 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 นางสาวเกศแก้ว ชืน่ใจ 653cuh4

ม.5/4 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 นางสาวเกศแก้ว ชืน่ใจ qnw5hbr

ม.5/4 อ32201 English Listening and Speaking Samuel Lee Jones, Jr. mf2ec72

ม.5/4 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ ktnbfa3

ม.5/4 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางสาวชลดา สุมา mqupp7g

ม.5/4 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายเอนก เป็งมูล htmtxef

ม.5/4 ท32103 ภาษาไทยลดระยะเวลาเรียน3 นายเอนก เป็งมูล zegim2l

ม.5/4 ว30222 เคมี 2 นางสาวแคทลียา สมแปง rrubepp

ม.5/4 ว30242 ชีววิทยา2 นางมนฤดี ธรรมสอน ckg5hso

ม.5/4 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ pm6nqva

ม.5/4 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท adershg



หนา้ที ่36 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/5 ส32101 สังคมศึกษา 3 ( ภูมิศาสตร์ ) นางสุภารัตน์ คากิซากิ zjsl3mf

ม.5/5 ง32101 การงานอาชีพ2 นางสาววิจติตรี ภักดี d6hwsld

ม.5/5 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง nh5kp7s

ม.5/5 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นายณรงค์ อุย้ฟูใจ atpk6xs

ม.5/5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นายณรงค์ อุย้ฟูใจ scuqhg6

ม.5/5 อ32201 English Listening and Speaking Samuel Lee Jones, Jr. q2k5d2w

ม.5/5 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์ 2vxd4bs

ม.5/5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางสาวชลดา สุมา wchnlfi

ม.5/5 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายอาณัตพงษ์ แก้วทา hvwrff2

ม.5/5 ว30222 เคมี 2 นางสาวศุภรา  ถาอินทร์ tne5clf

ม.5/5 ว30242 ชีววิทยา2 นางสาวกัลยารัตน  ์ก้อนแก้ว gstt7gn

ม.5/5 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ 3up3pmb

ม.5/5 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท gfox6zt



หนา้ที ่37 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/6 ส32101 สังคมศึกษา 3(ภูมิศาสตร์) นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ mvowvrz

ม.5/6 ง32101 การงานอาชีพ2 นางสาววิจติตรี ภักดี 3a5anf4

ม.5/6 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง pvguhtn

ม.5/6 ค32105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(Gifted) 3 นางสาวกัญปภัสร์ ค าป้อ uos7iyw

ม.5/6 ค32205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(Gifted) 3 นางสาวกัญปภัสร์ ค าป้อ dxzjgcl

ม.5/6 32204 English Gifted Mr. Evan Friesen fgl3svx

ม.5/6 อ32103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Gifted) 3 นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ fs70y7d

ม.5/6 อ32213 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (Gifted) นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ kpgorwp

ม.5/6 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายเอนก เป็งมูล k4kf63c

ม.5/6 ว30209 กลศาสตร์ นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ jjbsfv3

ม.5/6 ว30232 เคมี (พิเศษ) 2 นางสาวธีรฎา  ไชยเดช 2gfcq42

ม.5/6 ว30252 ชีววิทยา (พิเศษ) 2 นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์ 6jtftts

ม.5/6 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ xbjthwo

ม.5/6 ว30292 จลศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี นางสาวศุภรา  ถาอินทร์ xotachk

ม.5/6 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท ognkawn



หนา้ที ่38 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/7 ส32101 สังคมศึกษา 3 ( ภูมิศาสตร์ ) นางสุภารัตน์ คากิซากิ h6bsgfo

ม.5/7 ง32101 การงานอาชีพ2 นางสาววิจติตรี ภักดี fx4oagm

ม.5/7 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง k4wr37b

ม.5/7 ค32105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(Gifted) 3 นางสาวกัญปภัสร์ ค าป้อ cid76dt

ม.5/7 ค32205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(Gifted) 3 นางสาวกัญปภัสร์ ค าป้อ j6mnsqq

ม.5/7 32204 English Gifted Mr. Evan Friesen 2mon2s7

ม.5/7 อ32103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Gifted) 3 นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ mdpwkt2

ม.5/7 อ32213 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (Gifted) นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ 67cbq6q

ม.5/7 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสด์ิ 4samlhz

ม.5/7 ว30209 กลศาสตร์ นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ ewgvlqj

ม.5/7 ว30232 เคมี (พิเศษ) 2 นางสาวธีรฎา  ไชยเดช pbpjsts

ม.5/7 ว30252 ชีววิทยา (พิเศษ) 2 นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์ htzkwel

ม.5/7 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ 5rbtle6

ม.5/7 ว30292 จลศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี นางสาวศุภรา  ถาอินทร์ zew2ah3

ม.5/7 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท h5c7lts



หนา้ที ่39 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/8 ส32101 สังคมศึกษา 3(ภูมิศาสตร์) นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ss2mps5

ม.5/8 ง32101 การงานอาชีพ2 นางสาววิจติตรี ภักดี tv6nx2j

ม.5/8 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง c4oiqkw

ม.5/8 ค32103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (พิเศษ) 3 นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ eqw67hi

ม.5/8 ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (พิเศษ) 3 นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ buuu7y6

ม.5/8 32202 English Listening and Speaking Mr. Evan Friesen 2lslzyj

ม.5/8 อ32213 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (Gifted) 3 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ szpgogm

ม.5/8 อ32103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Gifted) 3 นางสาวชลดา สุมา cfkzsnp

ม.5/8 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายเอนก เป็งมูล hilnvtq

ม.5/8 ว30212 ฟิสิกส์(พิเศษ)2 นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ kklshpq

ม.5/8 ว30232 เคมี (พิเศษ) 2 นางพิมลพร แสนสุรินทร์ xv5j7af

ม.5/8 ว30252 ชีววิทยา (พิเศษ) 2 นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์ ixhkgd5

ม.5/8 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ 2vdrj4w

ม.5/8 ว30293 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ ea5u4fm

ม.5/8 ว30295 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์ นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง xqt5nxw

ม.5/8 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท zvj4qep



หนา้ที ่40 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/9 ส32101 สังคมศึกษา 3 ( ภูมิศาสตร์ ) นางสุภารัตน์ คากิซากิ prho7d3

ม.5/9 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง rcojsef

ม.5/9 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวสาวิตรี อายุวรรณา rsl4ftt

ม.5/9 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นางสาวสาวิตรี อายุวรรณา bw2kndn

ม.5/9 ค30294 เรขาคณิต นางจารุวรรณ ศริจนัทร์ ix7wx2l

ม.5/9 32202 English Listening and Speaking Mr. Evan Friesen way26ff

ม.5/9 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์ ljby46d

ม.5/9 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ vvpe54j

ม.5/9 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสด์ิ f3atnsc

ม.5/9 ว30203 ฟิสิกส์2 นายเจษฏา เจริญชัยชนะ ml24p4m

ม.5/9 ว30222 เคมี 2 นางสาวศุภรา  ถาอินทร์ xcbdmsu

ม.5/9 ว30242 ชีววิทยา2 นางสาวกัลยารัตน  ์ก้อนแก้ว qjftusx

ม.5/9 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ d5xq5da

ม.5/9 ว30295 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์ นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง xqt5nxw

ม.5/9 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท 33n4lio

ม.5/9 พ32101 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน vniwrzv



หนา้ที ่41 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/10 ส32101 สังคมศึกษา 3(ภูมิศาสตร์) นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ dw6sn4j

ม.5/10 ง32101 การงานอาชีพ2 นางสาววิจติตรี ภักดี wrowrm4

ม.5/10 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง 4bw4p7x

ม.5/10 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นายณรงค์ อุย้ฟูใจ g72fgpp

ม.5/10 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นายณรงค์ อุย้ฟูใจ qj6dlsn

ม.5/10 32201 English Listening and Speaking Samuel Lee Jones, Jr. k22eseq

ม.5/10 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์ gflh4gr

ม.5/10 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางสาวชลดา สุมา hxxwbhe

ม.5/10 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายอาณัตพงษ์ แก้วทา wz5ufg2

ม.5/10 ว30204 ฟิสิกส์2 นายเจษฏา เจริญชัยชนะ prwumt7


ม.5/10 ว30222 เคมี 2 นางสาวธีรฎา  ไชยเดช xahvor4

ม.5/10 ว30242 ชีววิทยา2 นางมนฤดี ธรรมสอน eteecqb

ม.5/10 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ ebgxpyu

ม.5/10 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท c7j66wr



หนา้ที ่42 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/11 ส32101 สังคมศึกษา 3 ( ภูมิศาสตร์ ) นางสุภารัตน์ คากิซากิ 5pvfub7

ม.5/11 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง pmzpltl

ม.5/11 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นางนันทนัช นันทพงษ์ ij3me2t

ม.5/11 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นางนันทนัช นันทพงษ์ ij3me2t

ม.5/11 อ32201 Further Studies Samuel Lee Jones, Jr. qv2zwlb

ม.5/11 อ32202 English Listening and Speaking Mr. Evan Friesen x5m3ezb

ม.5/11 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ jrhfmc6

ม.5/11 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางสาวชลดา สุมา irrxxga

ม.5/11 ท32201 การแต่งค าประพันธ์ นางฐปกร วิลาพรรณ zaz7goz

ม.5/11 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสด์ิ laifa7j

ม.5/11 ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ-ฟิสิกส์ นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ rvfwtjr

ม.5/11 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ x3dfvfv

ม.5/11 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท rk3npvw

ม.5/11 พ32101 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน oyjpg6l



หนา้ที ่43 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/12 ส32101 สังคมศึกษา 3(ภูมิศาสตร์) นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ jlbc2jl

ม.5/12 ง30262 หลักการตลาดเบื้องต้น นางพิกุล บ าเรอจติต์ 7qdvx6s

ม.5/12 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง v2ewmcx

ม.5/12 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นายณรงค์ฤทธ์ิ ณ เชียงใหม่ wxsm3eu

ม.5/12 อ32201 English Listening and Speaking Samuel Lee Jones, Jr. mugrtb4

ม.5/12 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์ oxwuunt

ม.5/12 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางสาวชลดา สุมา v6fdw2h

ม.5/12 ท32201 การแต่งค าประพันธ์ นางฐปกร วิลาพรรณ qbx6ytp

ม.5/12 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายเอนก เป็งมูล 25l22qp

ม.5/12 ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ นายเทวิน  มูลวรรณ์ gunwnyx

ม.5/12 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ fvpd2pu

ม.5/12 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท g7ecxn7



หนา้ที ่44 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/13 ส32101 สังคมศึกษา 3 ( ภูมิศาสตร์ ) นางสุภารัตน์ คากิซากิ cjtv7j7

ม.5/13 ง30262 หลักการตลาดเบื้องต้น นางพิกุล บ าเรอจติต์ kpok4ev

ม.5/13 ง30262 หลักการตลาดเบื้องต้น นางพิกุล บ าเรอจติต์ kpok4ev

ม.5/13 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง lqrc4zl

ม.5/13 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นายณรงค์ฤทธ์ิ ณ เชียงใหม่ suulh73

ม.5/13 อ32201 English Listening and Speaking Samuel Lee Jones, Jr. be32bw

ม.5/13 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์ oesmhka

ม.5/13 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ f2y5y3f

ม.5/13 ท32201 การแต่งค าประพันธ์ นางฐปกร วิลาพรรณ alnfz47

ม.5/13 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสด์ิ oj3tvrn

ม.5/13 ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ-ฟิสิกส์ นายวรฤทธ์ิ อุดพรม sgvfiig

ม.5/13 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ v4fzqft

ม.5/13 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท sszif2t

ม.5/13 พ32101 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน 7kzh6dy

ม.5/13 ฝ32243 ภาษาฝร่ังเศสฟัง-พูด1 นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว auqzhjg

ม.5/13 ฝ32241 Français 3 (ฝ 32241 ภาษาฝร่ังเศส3) นายสุวัฒน์ บุญเคลือบ pexapx5

ม.5/13 ฝ32245 ภาษาฝร่ังเศสมาตรฐานสากล1 นางไพริน นันทะเสน mcueglg



หนา้ที ่45 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/14 ส32101 สังคมศึกษา 3(ภูมิศาสตร์) นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ wq4nyii

ม.5/14 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง 2iarage

ม.5/14 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นายณรงค์ฤทธ์ิ ณ เชียงใหม่ md2uu2m

ม.5/14 อ32201 English Listening and Speaking Samuel Lee Jones, Jr. qkoxfdn

ม.5/14 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์ v3lb2pm

ม.5/14 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ 5dkqgbo

ม.5/14 ท32201 การแต่งค าประพันธ์ นางกิง่ดาว จองปุ๊ก pplt5tq

ม.5/14 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายเอนก เป็งมูล ulfskuu

ม.5/14 ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ-ฟิสิกส์ นายวรฤทธ์ิ อุดพรม kmww6gj

ม.5/14 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ omxmh27

ม.5/14 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท q6dbpc5

ม.5/14 จ32221 ภาษาจนี 3 นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ ahk6r62

ม.5/14 จ32223 ภาษาจนี ฟัง - พูด 3 Mr.Fu bin oul4q3z

ม.5/14 จ32225 ภาษาจนีอ่าน-เขียน 3 นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส bf6o5bl



หนา้ที ่46 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/15 ส32101 สังคมศึกษา 3 ( ภูมิศาสตร์ ) นางสุภารัตน์ คากิซากิ 6tmgfny

ม.5/15 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง g3z2q3n

ม.5/15 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นายณรงค์ฤทธ์ิ ณ เชียงใหม่ bvgp37b

ม.5/15 อ32201 English Listening and Speaking Samuel Lee Jones, Jr. 47jljkc

ม.5/15 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์ jx5kiva

ม.5/15 อ32211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 นางสาวชลดา สุมา yn3nlwp

ม.5/15 ท32201 การแต่งค าประพันธ์ นางกิง่ดาว จองปุ๊ก rgepddv

ม.5/15 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสด์ิ puvbg6w

ม.5/15 ว30122 วิทยาศาสตร์กายภาพ-ฟิสิกส์ นายวรฤทธ์ิ อุดพรม vxxs5h6

ม.5/15 ว30281 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ jtg6g2l

ม.5/15 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท 2ejlhqq

ม.5/15 พ32101 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2563 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน klne4z5

ม.5/15 ญ32231 ภาษาญี่ปุ่น3 นายสุรกานต์ ชุม่วารี xrwy3s3

ม.5/15 ญ31237 ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 3 นางสาวจนัทนา จนัทรไพจติร bsfaghg

ม.5/15 ญ32235 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 3 นางสาวเกศินี เทพทอง gdekicp
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ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.5/16 ส32101 สังคมศึกษา 3(ภูมิศาสตร์) นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ upyu4gx

ม.5/16 ก32901 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางกัญญณัช จวิหานัง ebl2gc6

ม.5/16 ท32201 การแต่งค าประพันธ์ นางกิง่ดาว จองปุ๊ก 2t2bb26

ม.5/16 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นายเอนก เป็งมูล run3ge4

ม.5/16 ศ32101 ศิลปะ 3 นายณัฐพล นันโท 37n77yw
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ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2

ม.6/1,6,7 ฝ31243 ทักษะสัมพันธ์ภาษาฝร่ังเศส1 นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว t5zqco5

ม.6/1,6,7 ต30201 ทักษะสัมพันธ์ภาษาเกาหลี 1 นางสาวลีน่าร์ เรือนทิพย์ r2k22os

ม.6/1,6,7 ญ30201 ทักษะสัมพันธ์ภาษาญี่ปุ่น 1 นางสาวพัชรินทร์ อูท่อง qafmrbj

ม.6/2,3,4 ฝ30205 ทักษะสัมพันธ์ภาษาฝร่ังเศส 5 นางไพริน นันทะเสน dzl6w45

ม.6/2,3,4 ต30205 ทักษะสัมพันธ์ภาษาเกาหลี 5 นางสาวจริณญา นามวงค์ rpzj6sp

ม.6/2-5,8-13,16 ญ30205 ทักษะสัมพันธ์ภาษาญี่ปุ่น 5 นางสาวจนัทนา จนัทรไพจติร lwpopg2

ม.6/2-5,8-13,16 จ30205 ทักษะสัมพันธ์ภาษาจนี 5 นางสาวกัลยาณี หมีจนัต๊ะ unlkpd6

ม.6/5,8,9 ฝ30205 ทักษะสัมพันธ์ภาษาฝร่ังเศส 5 นางไพริน นันทะเสน 5nvnqav

ม.6/5,8,9 ต30205 ทักษะสัมพันธ์ภาษาเกาหลี 5 นางสาวจริณญา นามวงค์ rjprgl7

ม.6/10,11,12,13,16 ฝ30205 ทักษะสัมพันธ์ภาษาฝร่ังเศส 5 นางไพริน นันทะเสน f4yuqwc

ม.6/10,11,12,13,16 ต30205 ทักษะสัมพันธ์ภาษาเกาหลี 5 นางสาวจริณญา นามวงค์ gj4xr6x

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/1 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล rtyyui

ม.6/1 ง33101 การงานพื้นฐาน 3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว zemepue

ม.6/1 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร 4rewyal

ม.6/1 ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(พิเศษ)5 นางสุกัญญา เหมืองสอง vs26o3t

ม.6/1 อ33203 English Gifted Jonathan Andrew Bucchino ow5lktz

ม.6/1 อ33213 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (Gifted) 5 นางวิรัชนี มาตันทัง gu36zd5

ม.6/1 อ33103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Gifted) 5 นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ m6ffxmx

ม.6/1 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายดิสกร นินนาทโยธิน 7hg5jzd

ม.6/1 - โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง yo6beyf

ม.6/1 ว30214 ฟิสิกส์ (พิเศษ) 4 นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ rvmwrtp

ม.6/1 ว30234 วิชาเคมี (พิเศษ) 4 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธ์ิ 6fff5mv

ม.6/1 ว30249 ชีววิทยา (พิเศษ) 4 นางชลธิชา  พิกุลวรชัย cwxcdrl

ม.6/1 ว30299 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 (สาขาฟิสิกส์) นางวัชราพร ฉลาด yrkemye

ม.6/1 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย jwjplno

ม.6/1 พ33101 พ33101 สุขศึกษา 1/2563 นางนันทิตา รัตนธรรม 7fykcj2
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ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/2 พ33101 พ33101 พลศึกษา 1/2563 นายสุชาติ รัตนธรรม 2mevguf

ม.6/2 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล tyuklo

ม.6/2 ส33101 สังคมศึกษา5 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง hdd3y22

ม.6/2 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร c2tpoft

ม.6/2 ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(Gifted)5 นางสุกัญญา เหมืองสอง sckiyro

ม.6/2 33201 English Supp. Jonathan Andrew Bucchino efmd47e

ม.6/2 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางวิรัชนี มาตันทัง 6lnzrgx

ม.6/2 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ nymuoh6

ม.6/2 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางกรณ์กาญจน์ นนท์พัชพงษ์ 7mscvxt

ม.6/2 ว30204 ฟิสิกส์ 4 นายกุลวรรธน์ อินทะอุด npmcnyk

ม.6/2 ว30224 วิชาเคมี 4 นางบุษบา พงษธา gitcawq

ม.6/2 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย 5v5n5ts
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ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/3 อ33103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Gifted) 5 นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ fm2mlx7

ม.6/3 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล ertbnh

ม.6/3 ง33101 การงานพื้นฐาน 3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว ilzlzue

ม.6/3 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร bsrlfcb

ม.6/3 ค33101, ค33201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5,
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดม qynnixl

ม.6/3 33201 English Speaking & Listening Steven John Blose s524v62

ม.6/3 33203 English Gifted Jonathan Andrew Bucchino 3desbgl

ม.6/3 33205 English for Gain Experience Jonathan Andrew Bucchino o6dgb3j

ม.6/3 อ33213 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (Gifted) 5 นางวิรัชนี มาตันทัง yscbvy6

ม.6/3 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางปัทมา มณีเวช pywcpul

ม.6/3 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางพยอม อินทรวิเชียร 3zw2zah

ม.6/3 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายดิสกร นินนาทโยธิน x37skwt

ม.6/3 ว30204 ฟิสิกส์ 4 นายเทวิน  มูลวรรณ์ 73hlahc

ม.6/3 ว30224 เคมี 4 นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล ov347d2

ม.6/3 ว30244 ชีววิทยา 4 นางชลธิชา  พิกุลวรชัย 4aeawnc

ม.6/3 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย zidhktl

ม.6/3 พ33101 พ33101 สุขศึกษา 1/2563 นางนันทิตา รัตนธรรม sglsfqu
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ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/4 พ33101 พ33101 พลศึกษา 1/2563 นายสุชาติ รัตนธรรม hod3xji

ม.6/4 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล sdfghy

ม.6/4 ส33101 สังคมศึกษา5 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง nnx46hm

ม.6/4 ง33101 การงานพื้นฐาน 3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว kffy5ag

ม.6/4 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร mwi3im5

ม.6/4 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางนันทนัช นันทพงษ์ aceubmw

ม.6/4 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางนันทนัช นันทพงษ์ aceubmw

ม.6/4 33201 English Speaking & Listening Steven John Blose t6b44in

ม.6/4 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางพยอม อินทรวิเชียร xwpn2iy

ม.6/4 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห5์ นางสาวธนอร โหละสุต 5eykpeg

ม.6/4 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายสราญ ค าอ้าย uefedwg

ม.6/4 ว30204 ฟิสิกส์ 4 นายเทวิน  มูลวรรณ์ fz4qk5c

ม.6/4 ว30224 วิชาเคมี 4 นางบุษบา พงษธา pvjczvt

ม.6/4 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย te4oqnn



หนา้ที ่53 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/5 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล nhjklo

ม.6/5 ง33101 การงานพื้นฐาน 3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว 47wwnsv

ม.6/5 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร kmnqurx

ม.6/5 ค33101, ค33201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5,
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดม vlp24ep

ม.6/5 33201 English Speaking & Listening Steven John Blose v7rgjna

ม.6/5 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางวิรัชนี มาตันทัง xn4ic7t

ม.6/5 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 นางสาวธนอร โหละสุต gvphh2g

ม.6/5 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายดิสกร นินนาทโยธิน qndpowy

ม.6/5 ว30204 ฟิสิกส์ 4 นายเทวิน  มูลวรรณ์ 74ahdtr

ม.6/5 ว30224 เคมี 4 นางพิมลพร แสนสุรินทร์ ozxamei

ม.6/5 ว30244 ชีววิทยา 4 นางชลธิชา  พิกุลวรชัย qw5k46l

ม.6/5 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย pa4kyg6

ม.6/5 พ33101 พ33101 สุขศึกษา 1/2563 นางนันทิตา รัตนธรรม ykclbta
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ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/6 พ33101 พ33101 พลศึกษา 1/2563 นายสุชาติ รัตนธรรม bmlsnxw

ม.6/6 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล sdfrte

ม.6/6 ส33101 สังคมศึกษา5 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง pnw5h5o

ม.6/6 ง33101 การงานพื้นฐาน 3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว swkquyx

ม.6/6 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร 2rimkje

ม.6/6 ค33105 ,
ค33205 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Gifted) 5,
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Gifted) 5 นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น rgxtwor

ม.6/6 33203 English Gifted Jonathan Andrew Bucchino 5nurnp6

ม.6/6 อ33213 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (Gifted) 5 นางวิรัชนี มาตันทัง wvjl7gg

ม.6/6 อ33103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Gifted) 5 นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ zr223ay

ม.6/6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายสราญ ค าอ้าย ovg3dug

ม.6/6 ว30214 ฟิสิกส์ (พิเศษ) 4 นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ s7nmdzv

ม.6/6 ว30234 วิชาเคมี (พิเศษ) 4 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธ์ิ turb33k

ม.6/6 ว30249 ชีววิทยา (พิเศษ) 4 นางชลธิชา  พิกุลวรชัย 2rzuryl

ม.6/6 ว30250 สัมมนาชีววิทยา นายมงคล ปัญญารัตน์ 53anfpc

ม.6/6 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย yyt3ssg



หนา้ที ่55 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/7 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล bnmklu

ม.6/7 ง33101 การงานพื้นฐาน 3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว i4myj4m

ม.6/7 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร 5rtnere

ม.6/7 ค33105 ,
ค33205 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Gifted) 5, 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Gifted) 5 นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น curbybz

ม.6/7 33203 English Gifted Jonathan Andrew Bucchino y3r573u

ม.6/7 อ33213 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (Gifted) 5 นางวิรัชนี มาตันทัง wypzuar

ม.6/7 อ33103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Gifted) 5 นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ 2iiotfl

ม.6/7 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางกรณ์กาญจน์ นนท์พัชพงษ์ lyp3xre

ม.6/7 ว30214 ฟิสิกส์ (พิเศษ) 4 นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ f4if234

ม.6/7 ว30234 วิชาเคมี (พิเศษ) 4 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธ์ิ ydfxhsf

ม.6/7 ว30249 ชีววิทยา (พิเศษ) 4 นางชลธิชา  พิกุลวรชัย bjvuzzl

ม.6/7 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย cwn6ua7

ม.6/7 พ33101 พ33101 สุขศึกษา 1/2563 นางนันทิตา รัตนธรรม s6qwghr



หนา้ที ่56 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/8 พ33101 พ33101 พลศึกษา 1/2563 นายสุชาติ รัตนธรรม 6dgypol

ม.6/8 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล asdert

ม.6/8 ส33101 สังคมศึกษา5 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง 2kx3l3m

ม.6/8 ง33101 การงานพื้นฐาน 3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว cl3bpkv

ม.6/8 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร lae2qmt

ม.6/8 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางอรวรรณ วัดด้ิงแฮม jerbjno

ม.6/8 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางอรวรรณ วัดด้ิงแฮม 7d2indm

ม.6/8 33201 English Supp. Jonathan Andrew Bucchino qltx3jo

ม.6/8 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางปัทมา มณีเวช gfxoena

ม.6/8 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางพยอม อินทรวิเชียร r54pgy4

ม.6/8 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางกรณ์กาญจน์ นนท์พัชพงษ์ iuv66a3

ม.6/8 - โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง yo6beyf

ม.6/8 ว30204 ฟิสิกส์ 4 นายธีรุตม์ บุญมา 757dm4q

ม.6/8 ว30224 วิชาเคมี 4 นางบุษบา พงษธา a7wq4cn

ม.6/8 ว30299 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 นายวิเชียร มหาพรหม 3hjh4c7

ม.6/8 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย iutojnz



หนา้ที ่57 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/9 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล wervfg

ม.6/9 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร ay2jpev

ม.6/9 ค33101, ค33201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดม 3pvcjw2

ม.6/9 33201 English Supp. Jonathan Andrew Bucchino 42fizwz

ม.6/9 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ dpjfoct

ม.6/9 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห5์ นางสาวธนอร โหละสุต fo2ivgr

ม.6/9 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายดิสกร นินนาทโยธิน d3yhdci

ม.6/9 - โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศย่ิง yo6beyf

ม.6/9 ว30204 ฟิสิกส์ 4 นายธีรุตม์ บุญมา rsh5ykw

ม.6/9 ว30224 เคมี 4 นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล 5lygmky

ม.6/9 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย 6z5sqhi

ม.6/9 พ33101 พ33101 สุขศึกษา 1/2563 นางนันทิตา รัตนธรรม e3wlt64



หนา้ที ่58 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/10 พ33101 พ33101 พลศึกษา 1/2563 นายสุชาติ รัตนธรรม zumlsmk

ม.6/10 พ33101 พ33101 พลศึกษา 1/2563 นายสุชาติ รัตนธรรม lia55l7

ม.6/10 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล yuiotr

ม.6/10 ส33101 สังคมศึกษา5 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง bbd7nqt

ม.6/10 ง33101 การงานพื้นฐาน 3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว kpq5scx

ม.6/10 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร uonwmu2

ม.6/10 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางอรวรรณ วัดด้ิงแฮม mqe4cem

ม.6/10 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางอรวรรณ วัดด้ิงแฮม jefqwyu

ม.6/10 33201 English Speaking & Listening Steven John Blose gbs5o44

ม.6/10 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางพยอม อินทรวิเชียร b7apdeh

ม.6/10 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 นางสาวธนอร โหละสุต nbfgmo3

ม.6/10 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางกรณ์กาญจน์ นนท์พัชพงษ์ bbvfpcv

ม.6/10 ว30204 ฟิสิกส์ 4 นายกุลวรรธน์ อินทะอุด xsnnkcl

ม.6/10 ว30224 เคมี 4 นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล 64r5uwl

ม.6/10 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย exbhdwv



หนา้ที ่59 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/11 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล sdfgtr

ม.6/11 ง30203 การงานเพิ่มเติม3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว vdj2oed

ม.6/11 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร jb6ju6i

ม.6/11 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางอรวรรณ วัดด้ิงแฮม l6awhpz

ม.6/11 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางอรวรรณ วัดด้ิงแฮม 3tevqtn

ม.6/11 33207 English Further Studies Steven John Blose 6u33aia

ม.6/11 33201 English Supp. Jonathan Andrew Bucchino lfvuqio

ม.6/11 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางปัทมา มณีเวช rxfbguo

ม.6/11 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางพยอม อินทรวิเชียร peu3s2v

ม.6/11 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายดิสกร นินนาทโยธิน x662eir

ม.6/11 ท33206 หลักภาษาไทย 2 นายอาณัตพงษ์ แก้วทา gvc2ucp

ม.6/11 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวนพมาศ ไชยชมภู 4c6wolz

ม.6/11 พ33101 พ33101 สุขศึกษา 1/2563 นางนันทิตา รัตนธรรม zzmcpxl



หนา้ที ่60 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/12 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล hjkiuy

ม.6/12 ส33101 สังคมศึกษา5 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง nawu6gw

ม.6/12 ง30203 การงานเพิ่มเติม3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว pobyr5i

ม.6/12 ง30264 บัญชีเบื้องต้น มัลลิกา ถิราวัตร brrtlro

ม.6/12 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร tgi752m

ม.6/12 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 iนางสาวเกศแก้ว ชืน่ใจ txuuwiv

ม.6/12 33201 English Speaking & Listening Steven John Blose di5mepa

ม.6/12 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางปัทมา มณีเวช hxkoh4i

ม.6/12 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางปัทมา มณีเวช k6scupi

ม.6/12 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายดิสกร นินนาทโยธิน 53u2y4v

ม.6/12 ท33206 หลักภาษาไทย 2 นายอาณัตพงษ์ แก้วทา wclf5qw

ม.6/12 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวนพมาศ ไชยชมภู bfk6ask



หนา้ที ่61 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/13 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล sdfrty

ม.6/13 ง30203 การงานเพิ่มเติม3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว hn5ktdk

ม.6/13 ง30264 บัญชีเบื้องต้น มัลลิกา ถิราวัตร blzp2dl

ม.6/13 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร bmjne7f

ม.6/13 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 นางสาวเกศแก้ว ชืน่ใจ fupxtsg

ม.6/13 33201 English Speaking & Listening Steven John Blose atyzmfm

ม.6/13 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางปัทมา มณีเวช zyvmujo

ม.6/13 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางพยอม อินทรวิเชียร iercrhp

ม.6/13 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางกรณ์กาญจน์ นนท์พัชพงษ์ y3dklze

ม.6/13 ท33206 หลักภาษาไทย 2 นายอาณัตพงษ์ แก้วทา 7kcb6jm

ม.6/13 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวนพมาศ ไชยชมภู emkkhcw

ม.6/13 ฝ33243 ภาษาฝร่ังเศสฟัง-พูด 2 นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว wxknwfu

ม.6/13 ฝ32245 Français Syntaxe 1 (ฝ 33245 ภาษาฝร่ังเศสเชิงวิเคราะห์ 1) นายสุวัฒน์ บุญเคลือบ 4pgci3t

ม.6/13 ฝ33241 ภาษาฝร่ังเศส 5 นางไพริน นันทะเสน sxczs4c

ม.6/13 พ33101 พ33101 สุขศึกษา 1/2563 นางนันทิตา รัตนธรรม 6yr5mvo



หนา้ที ่62 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/14 พ33101 พ33101 พลศึกษา 1/2563 นายสุชาติ รัตนธรรม 5pauts4

ม.6/14 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล fghytr

ม.6/14 ส33101 สังคมศึกษา5 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง w7cflxv

ม.6/14 ง30203 การงานเพิ่มเติม3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว vhlegbz

ม.6/14 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร sfkebri

ม.6/14 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 นางสาวเกศแก้ว ชืน่ใจ sr3bkf6

ม.6/14 33201 English Speaking & Listening Steven John Blose wtrarxm

ม.6/14 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางปัทมา มณีเวช yu2izm7

ม.6/14 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางพยอม อินทรวิเชียร hobn5zj

ม.6/14 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางกรณ์กาญจน์ นนท์พัชพงษ์ t65x3cq

ม.6/14 ท33206 หลักภาษาไทย 2 นายอาณัตพงษ์ แก้วทา s4orv6e

ม.6/14 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวนพมาศ ไชยชมภู qtcejl2

ม.6/14 จ33225 ภาษาจนี อ่าน - เขียน 5 นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ v6eavju

ม.6/14 จ33223 ภาษาจนี ฟัง - พูด 5 Mr.Fu bin tdwlrjv

ม.6/14 จ33227 จนีศึกษา นางสาวอมรพรรณ มูลหล้า aycznmw

ม.6/14 จ33221 ภาษาจนี 5 นายสุมศักด์ิ แซ่หู 2hmdsdf



หนา้ที ่63 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/15 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล uiosdf

ม.6/15 ง30203 การงานเพิ่มเติม3 นางสาวจนิตนา ธิปัน /นายประเทือง ใจแก้ว yxa23fk

ม.6/15 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร ixe2xfs

ม.6/15 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 นางสาวเกศแก้ว ชืน่ใจ w7cnfky

ม.6/15 33201 English Speaking & Listening Steven John Blose r3gaoq3

ม.6/15 อ33211 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 5 นางปัทมา มณีเวช qzlr37a

ม.6/15 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางพยอม อินทรวิเชียร quy5je6

ม.6/15 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางกรณ์กาญจน์ นนท์พัชพงษ์ dporkrp

ม.6/15 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวนพมาศ ไชยชมภู r4savxd

ม.6/15 พ33101 พ33101 สุขศึกษา 1/2563 นางนันทิตา รัตนธรรม oqoc52a

ม.6/15 ญ30231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ 1 นายธีรัช ลอมศรี cfrw42k

ม.6/15 ญ33233 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 นายธีรัช ลอมศรี m363v5l

ม.6/15 ญ33235 ญี่ปุ่นศึกษา 1 นายธีรัช ลอมศรี wzmrppd

ม.6/15 ญ33231 ภาษาญี่ปุ่น 5 นางสาวพัชรินทร์ อูท่อง jjdpa74



หนา้ที ่64 จาก 64

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ม.6/16 ส33102 ประวัติศาสตร์สากล นายกุลชาติ ชัยมงคล ghjuyt

ม.6/16 ส33101 สังคมศึกษา5 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง ukoxsbg

ม.6/16 ก33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัชชา อินทร wypm6xc

ม.6/16 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายดิสกร นินนาทโยธิน ehlxdsm

ม.6/16 ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปี้ย mhkyiws


