
รหัสชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 

ม.3/1 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค23101 yngt2ej ครูชารีฟ นาโสก 
ม.3/1 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว23201 h36pe7g ครูสุวรรณ อนัน 
ม.3/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 ค23101 gizte6c ครูอนัญญาพร นาโสก 
ม.3/1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ว23101 u32lhwb ครูจีราทิพย์ ค าแก้ว 
ม.3/1 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 อ23101 3xfuc2h ครูสมหทัย อาจวิชัย 
ม.3/1 แนะแนว1/64 ก23902 azoxsoo ครูอนัญญา บุญสูง 
ม.3/1 ดนตรี ศ23101 7rruc3s ครูปริวรรต ไวสู้ศึก 
ม.3/1 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 3 ส23143 hqusnzi ครูปริศนา สุขเกษม 
ม.3/1 ประวัติศาสตร์ ส23163 sbdbggg ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 
ม.3/1 หน้าที่พลเมือง ส23235 wwx74wy ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 
ม.3/1 ภาษาไทย พ้ืนฐาน ท 23101 2r6rfye ครูลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาล 
ม.3/1 พระพุทธศาสนา ส23107 i4dfamg ครูยุวดี. สุวรรณไตรย์ 
ม.3/1 พลศึกษา พ23102 2hrobr4 ครูพัทธพล แสงเขียว 
ม.3/1 สุขศึกษา พ23101 7b7j7ux ครูพัทธพล แสงเขียว 
ม.3/1 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ว23183 vfg3vxn ครูสุภาวดี สุวรรณไตรย์ 

 

ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 

ม.3/2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค23101 wnagw5t ครูชารีฟ นาโสก 

ม.3/2 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว23201 umlwkxc ครูสุวรรณ อนัน 

ม.3/2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 ค23101 mlbsdwo ครูอนัญญาพร นาโสก 

ม.3/2 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ว23101 iewfj5a ครูจีราทิพย์ ค าแก้ว 

ม.3/2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 อ23101 zim4lgb ครูสมหทัย อาจวิชัย 

ม.3/2 แนะแนว  ก23902 f3wamcv ครูอนัญญา บุญสูง 

ม.3/2 ดนตรี ศ 23101 oaie75k ครูปริวรรต ไวสู้ศึก 

ม.3/2 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 3 ส23143 otbux2x ครูปริศนา สุขเกษม 

ม.3/2 ประวัติศาสตร์ ส 23163 qftgz7u ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 

ม.3/2 หน้าที่พลเมือง ส23235 qrnev4w ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 

ม.3/2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท23101 z6jv3fk ครูลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาล 

ม.3/2 พระพุทธศาสนา ส23107 fm3747i ครูยุวดี. สุวรรณไตรย์ 

ม.3/2 พลศึกษา พ23102 zx35qss ครูพัทธพล แสงเขียว 

ม.3/2 สุขศึกษา พ23101 umheme2 ครูพัทธพล แสงเขียว 

ม.3/2 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ว23183 7xetnqz ครูสุภาวดี สุวรรณไตรย์ 



รหัสชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 

ม.3/3 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค23101 4mwifn6 ครูชารีฟ นาโสก 
ม.3/3 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว23201 dm4fiaw ครูสุวรรณ อนัน 
ม.3/3 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 ค23101 rit7fg5 ครูอนัญญาพร นาโสก 
ม.3/3 วิทยาศาตร์พ้ืนฐาน 5 ว23101 ogawub2 ครูจีราทิพย์ ค าแก้ว 
ม.3/3 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 อ23101 kjr7gpn ครูสมหทัย อาจวิชัย 
ม.3/3 แนะแนว  ก23902 gtphprp ครูอนัญญา บุญสูง 
ม.3/3 ดนตรี ศ23101 jqbjoxb ครูปริวรรต ไวสู้ศึก 
ม.3/3 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 3 ส23143 ogwdj4s ครูปริศนา สุขเกษม 
ม.3/3 ประวัติศาสตร์ ส23163 3nyqvqg ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 
ม.3/3 หน้าที่พลเมือง ส23235 334khp6 ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 
ม.3/3 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท 23101 oxuguiq ครูลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาล 
ม.3/3 พระพุทธศาสนา ส23107 tpv32lp ครูยุวดี. สุวรรณไตรย์ 
ม.3/3 พลศึกษา พ23102 2ylmpuh ครูพัทธพล แสงเขียว 
ม.3/3 สุขศึกษา พ23101 p5hftja ครูดิเรก เชียงทอง 
ม.3/3 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ว23183 bni2wvv ครูสุภาวดี สุวรรณไตรย์ 

 

ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 
ม.3/4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค23101 mpwloaq ครูชารีฟ นาโสก 
ม.3/4 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 ค23101 zlfioir ครูอนัญญาพร นาโสก 
ม.3/4 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ว23101 pfnhzdy ครูจีราทิพย์ ค าแก้ว 
ม.3/4 ภาษาจีน 5 จ20205 abz7eec ครูชาญวิทย์ วามะลุน 
ม.3/4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 อ23101 v6mkriw ครูสมหทัย อาจวิชัย 
ม.3/4 แนะแนว  ก23902 bkacf7x ครูอนัญญา บุญสูง 
ม.3/4 ดนตรี ศ23101 tdmn4ct ครูปริวรรต ไวสู้ศึก 
ม.3/4 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 3 ส23143 rsyqtl6 ครูปริศนา สุขเกษม 
ม.3/4 หน้าที่พลเมือง ส23235 abfyvvs ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 
ม.3/4 ภาษาไทย พ้ืนฐาน ท 23101 2oykbmj ครูลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาล 
ม.3/4 พระพุทธศาสนา ส 23107 6u7gc4c ครูยุวดี. สุวรรณไตรย์ 
ม.3/4 พลศึกษา พ23102 e4jdmdk ครูพัทธพล แสงเขียว 
ม.3/4 สุขศึกษา พ23101 rbpumwu ครูดิเรก เชียงทอง 
ม.3/4 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ3) ว23183 7o3elyl ครูเทียนทิพย์ วรรณพันธ์ 
ม.3/4 ประวัติศาสตร์ ส 23163 3nyqvqg ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 

 

 

 



 

รหัสชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 

ม.3/5 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค23101 vlmraql ครูชารีฟ นาโสก 
ม.3/5 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 ค23101 x5ax5jh ครูอนัญญาพร นาโสก 
ม.3/5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ว23101 wlxhmnz ครูจีราทิพย์ ค าแก้ว 
ม.3/5 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 อ23101 ytqjxn2 ครูสมหทัย อาจวิชัย 
ม.3/5 แนะแนว  ก23902 xytlrgh ครูอนัญญา บุญสูง 
ม.3/5 ดนตรี ศ23101 yecml3w ครูปริวรรต ไวสู้ศึก 
ม.3/5 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 3 ส23143 r6x2sdp ครูปริศนา สุขเกษม 
ม.3/5 ประวัติศาสตร์ ส23163 ntlgqzc ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 
ม.3/5 ภาษาญี่ปุ่น 5 ญ 20205 t3bnqyu ครูชุติมา ชัยนา 
ม.3/5 หน้าที่พลเมือง ส 23235 ukiybp7 ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 
ม.3/5 ภาษาไทย พ้ืนฐาน ท 23101 x6ob2ub ครูลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาล 
ม.3/5 พระพุทธศาสนา ส23107 gkboxfd ครูยุวดี. สุวรรณไตรย์ 
ม.3/5 พลศึกษา พ23102 k2ad5hq ครูพัทธพล แสงเขียว 
ม.3/5 สุขศึกษา พ23101 hfysbjs ครูดิเรก เชียงทอง 
ม.3/5 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ3) ว23183 se7ymji ครูเทียนทิพย์ วรรณพันธ์ 

 


