
 

รหัสชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 

ม.2/1 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ค22101 6fzqboz ครูจักรพงษ์ ตาลศรี 
ม.2/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22203 ye7trnj ครูชารีฟ นาโสก 
ม.2/1 วิทยาสาสตร์เพิ่มเติม ว22203 naiwhhr ครูสุวรรณ อนัน 
ม.2/1 การงานอาชีพ ง22162 quberf2 ครูธัญญรัตน์ แสนค า 
ม.2/1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน(ท22101) ท22101 427iwap ครูยุภาวรรณ ใสดี 
ม.2/1 แนะแนว ก22902 ok72lgu ครูอนัญญา บุญสูง 
ม.2/1 พระพุทธศาสนา ส22103 u2vs6zn ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.2/1 ประวัติศาสตร์2 ส22162 eilvihf ครูปรียานุช สารีมูล 
ม.2/1 หน้าที่พลเมือง ส22233 rrkbavh ครูศิรินุช ปัททุม 
ม.2/1 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 ว22203 2fmxlar ครูพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร 
ม.2/1 นาฏศิลป์ ศ22101 lpk3knt ครูปริวรรต ไวสู้ศึก 
ม.2/1 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ22101 uqzv3s6 ครูพิลากร วังคะฮาต 
ม.2/1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ I22201 et7fn3r ครูวนิดา เที่ยงวงษ์ 
ม.2/1 พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ ส22142 jfjw6nx ครูพุทธชาติ ราชิวงศ์ 
ม.2/1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ว22101 tmplafs ครูอรไท ม่อมพะเนาว์ 

 

 

ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 
ม.2/2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ค22101 5xdjhhw ครูจักรพงษ์ ตาลศรี 
ม.2/2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22203 zyqry52 ครูชารีฟ นาโสก 
ม.2/2 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว22203 c7d3hu7 ครูสุวรรณ อนัน 
ม.2/2 การงานอาชีพ ง22162 wzxqhy4 ครูธัญญรัตน์ แสนค า 
ม.2/2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท22101 cnzplgp ครูยุภาวรรณ ใสดี 
ม.2/2 แนะแนว ก22902 zj4o4vu ครูอนัญญา บุญสูง 
ม.2/2 พระพุทธศาสนา ส22103 jalwudy ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.2/2 หน้าที่พลเมือง ส22233 ci6qnwd ครูศิรินุช ปัททุม 
ม.2/2 ประวัติศาสตร์2 ส22162 f46ohpy ครูปรียานุช สารีมูล 
ม.2/2 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 ว22203 rhlur6l ครูพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร 
ม.2/2 นาฏศิลป์ ศ22101 uojknqo ครูปริวรรต ไวสู้ศึก 
ม.2/2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ22101 ruam2iq ครูพิลากร วังคะฮาต 
ม.2/2 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ I22201 7pj4la7 ครูวนิดา เที่ยงวงษ์ 
ม.2/2 หน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ ส22142 nv7ejmj ครูพุทธชาติ ราชิวงศ์ 
ม.2/2 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ว22101 shyjsnt ครูอรไท ม่อมพะเนาว์ 

 



 

รหัสชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 

ม.2/3 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ค22101 ancejkp ครูจักรพงษ์ ตาลศรี 
ม.2/3 วิทยาสาสตร์เพิ่มเติม ว22203 oi4wnhy ครูสุวรรณ อนัน 
ม.2/3 การงานอาชีพ ง22162 huem4vy ครูธัญญรัตน์ แสนค า 
ม.2/3 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน3 อ22101 iyh6ks7 ครูอ านวยพร เมืองโคตร 
ม.2/3 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท22101 wzxasgn ครูยุภาวรรณ ใสดี 
ม.2/3 แนะแนว ก22902 kuo6lrc ครูอนัญญา บุญสูง 
ม.2/3 พระพุทธศาสนา ส22103 pn53cwn ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.2/3 หน้าที่พลเมือง ส22233 m7cqr2x ครูศิรินุช ปัททุม 
ม.2/3 ประวัติศาสตร์2 ส22162 e57qkoo ครูปรียานุช สารีมูล 
ม.2/3 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 ว22203 xenh3ee ครูพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร 
ม.2/3 นาฏศิลป์ ศ22101 udemdhw ครูชัชชัย อาจวิชัย 
ม.2/3 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ I22201 qwzuid2 ครูวนิดา เที่ยงวงษ์ 
ม.2/3 หน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ ส22142 tq3g42n ครูพุทธชาติ ราชิวงศ์ 
ม.2/3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ว22101 4l7arfy ครูอรไท ม่อมพะเนาว์ 

 

 

ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 
ม.2/4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ค22101 tjjjnij ครูจักรพงษ์ ตาลศรี 
ม.2/4 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ I22201 dhrmmhl ครูอนัญญาพร นาโสก 
ม.2/4 การงานอาชีพ ง22162 mvjikct ครูธัญญรัตน์ แสนค า 
ม.2/4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน3 อ22101 7n5yz6h ครูอ านวยพร เมืองโคตร 
ม.2/4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท22101 owhhpsx ครูยุภาวรรณ ใสดี 
ม.2/4 พระพุทธศาสนา ส22103 eumlpxe ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.2/4 แนะแนว ก22902 hfpxelj ครูอนัญญา บุญสูง 
ม.2/4 หน้าที่พลเมือง ส22233 4plkyf2 ครูศิรินุช ปัททุม 
ม.2/4 ประวัติศาสตร์2 ส22162 bbgpxd4 ครูปรียานุช สารีมูล 
ม.2/4 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22201 dp74ski ครูสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพ่ิม 
ม.2/4 นาฏศิลป์ ศ22101 uienanr ครูปริวรรต ไวสู้ศึก 
ม.2/4 หน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ ส22142 gd4tsav ครูพุทธชาติ ราชิวงศ์ 
ม.2/4 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ว22101 yebb4t5 ครูอรไท ม่อมพะเนาว์ 

 

 

 



 

รหัสชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา รหัสชั้นเรียน ครูผู้สอน 

ม.2/5 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ค22101 ilhajbi ครูจักรพงษ์ ตาลศรี 
ม.2/5 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ I22201 hjoxrhc ครูอนัญญาพร นาโสก 
ม.2/5 การงานอาชีพ ง22162 jf3kxnm ครูธัญญรัตน์ แสนค า 
ม.2/5 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน3 อ22101 ezqjyss ครูอ านวยพร เมืองโคตร 
ม.2/5 พระพุทธศาสนา ส22103 yk7ai5a ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.2/5 โฮมรูมท่ีปรึกษา - gf7r57v ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.2/5 แนะแนว  ก22902 dizg3it ครูอนัญญา บุญสูง 
ม.2/5 หน้าที่พลเมือง ส22233 dxkakb5 ครูศิรินุช ปัททุม 
ม.2/5 ประวัติศาสตร์2 ส22162 mk7jodx ครูปรียานุช สารีมูล 
ม.2/5 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22201 m5st7xz ครูสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพ่ิม 
ม.2/5 นาฏศิลป์ ศ22101 jg2ompm ครูปริวรรต ไวสู้ศึก 
ม.2/5 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท22101 xw4fsxt ครูวนิดา เที่ยงวงษ์ 
ม.2/5 หน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ ส22142 uqvpabo ครูพุทธชาติ ราชิวงศ์ 
ม.2/5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ว22101 tiad7ch ครูอรไท ม่อมพะเนาว์ 

 


