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ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา 
รหัสชั้น
เรียน ครูผู้สอน 

ม.1/1 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว21201 ugjvxkn ครูสุวรรณ อนัน 
ม.1/1 ประวัติศาสตร์ 1  ส 21161 c6hmnn2 ครูปวีณา สีมืด 
ม.1/1 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค21101 3nrv2g7 ครูนิตยา สีหะมงคล 
ม.1/1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101 stczgtl ครูจิราวรรณ สิงห์สุ 
ม.1/1 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส21141 fpvpiyt ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.1/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ค 21201 mmr6skv ครูณัฐณิชา หนูพันธ์ 
ม.1/1 ทัศนศิลป์ ศ21101 3tk43qi ครูชัชชัย อาจวิชัย 
ม.1/1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ว21101 tjcfidd ครูพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร 
ม.1/1 หน้าที่พลเมือง ส21231 hc55jao ครูปริศนา สุขเกษม 
ม.1/1 พระพุทธศาสนา ส21101 2uo36m6 ครูไชยรักษ์ ทองขันธ์ 
ม.1/1 วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 อ21101 fdmongu ครูหนูรัก กงกาหน 
ม.1/1 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ1) ว21181 rdgnt56 ครูสุภาวดี สุวรรณไตรย์ 

 

 

ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา 
รหัสชั้น
เรียน ครูผู้สอน 

ม.1/2 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว21201 t4qzfl3 ครูสุวรรณ อนัน 
ม.1/2 ประวัติศาสตร์ 1  ส 21161 zjawfzq ครูปวีณา สีมืด 
ม.1/2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค21101 a7d3pf5 ครูนิตยา สีหะมงคล 
ม.1/2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101 mhtrdyj ครูจิราวรรณ สิงห์สุ 
ม.1/2 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส21141 fhhbqnx ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.1/2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ค21201 cjtap6u ครูณัฐณิชา หนูพันธ์ 
ม.1/2 ทัศนศิลป์ ศ21101 2g5btcq ครูชัชชัย อาจวิชัย 
ม.1/2 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ว21101 jgb2p3v ครูพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร 
ม.1/2 พระพุทธศาสนา ส21101 cmusaxc ครูไชยรักษ์ ทองขันธ์ 
ม.1/2 หน้าที่พลเมือง ส21231 nnyc5gy ครูสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์ 
ม.1/2 วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 อ21101 ov74qml ครูหนูรัก กงกาหน 
ม.1/2 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ1) ว21181 jx2uifh ครูสุภาวดี สุวรรณไตรย์ 
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ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา 
รหัสชั้น
เรียน ครูผู้สอน 

ม.1/3 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว21201 mffir4o ครูสุวรรณ อนัน 
ม.1/3 ประวัติศาสตร์ 1 ส 21161 ส 21161 he5r565 ครูปวีณา สีมืด 
ม.1/3 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101 yzdoxau ครูจิราวรรณ สิงห์สุ 
ม.1/3 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส21141 oswe4z3 ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.1/3 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ค21201 h64dgpe ครูณัฐณิชา หนูพันธ์ 
ม.1/3 หน้าที่พลเมือง ส21231 iiexdne ครูปรียานุช สารีมูล 
ม.1/3 ทัศนศิลป์ ศ21101 u7ka44n ครูชัชชัย อาจวิชัย 
ม.1/3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ว21101 ryj4ldg ครูพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร 
ม.1/3 พระพุทธศาสนา ส21101 xhetkuk ครูไชยรักษ์ ทองขันธ์ 
ม.1/3 วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 อ21101 562j57j ครูหนูรัก กงกาหน 
ม.1/3 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ1) ว21181 q7sghcy ครูสุภาวดี สุวรรณไตรย์ 
ม.1/3 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน1 ค21101 qljrgib ครูสายสมร อาจวิชัย 

 

 

ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา 
รหัสชั้น
เรียน ครูผู้สอน 

ม.1/4 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 ค21201 ja2j2ii ครูอนัญญาพร นาโสก 
ม.1/4 ประวัติศาสตร์ 1  ส 21161 jtaun2q ครูปวีณา สีมืด 
ม.1/4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค21101 rtddnc7 ครูนิตยา สีหะมงคล 
ม.1/4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101 lh73ivl ครูจิราวรรณ สิงห์สุ 
ม.1/4 ภาษาจีน 1 จ20201 xxhueul ครูชาญวิทย์ วามะลุน 
ม.1/4 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส21141 mkovj7t ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.1/4 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1  ว21101 5m7jl5o ครูพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร 
ม.1/4 พระพุทธศาสนา ส21101 s7jv3gr ครูไชยรักษ์ ทองขันธ์ 
ม.1/4 วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 อ21101 oprkrdg ครูหนูรัก กงกาหน 
ม.1/4 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ1) ว21181 zc42iuh ครูสุภาวดี สุวรรณไตรย์ 
ม.1/4 หน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม ส21231 6tss6v5 ครูพุทธชาติ ราชิวงศ์ 
ม.1/4 ทัศนศิลป์ ศ21101 3dq7feu ครูชัชชัย อาจวิชัย 
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ห้องเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา 
รหัสชั้น
เรียน ครูผู้สอน 

ม.1/5 ประวัติศาสตร์ 1  ส 21161 j3t4lqr ครูปวีณา สีมืด 
ม.1/5 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค21101 tgqffsk ครูนิตยา สีหะมงคล 
ม.1/5 ภาษาไทยพ้ินฐาน ท21101 x2notvu ครูยุภาวรรณ ใสดี 
ม.1/5 เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส21141 s2fhtan ครูสราวุธ มาห้างหว้า 
ม.1/5 หน้าที่พลเมือง ส21231 tl3xkpm ครูศิรินุช ปัททุม 
ม.1/5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ว21101 pwe7hg7 ครูพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร 
ม.1/5 ทัศนศิลป์ ศ21101 xyi3npr ครูชัชชัย อาจวิชัย 
ม.1/5 พระพุทธศาสนา ส21101 5kz3bko ครูไชยรักษ์ ทองขันธ์ 
ม.1/5 ภาษาญี่ปุ่น 1 ญ 20201 5dxd2qx ครูชุติมา ชัยนา 
ม.1/5 วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 อ21101 gouoydk ครูหนูรัก กงกาหน 
ม.1/5 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ1) ว21181 bmd2r3j ครูสุภาวดี สุวรรณไตรย์ 
ม.1/5 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ค21201 isqfoow นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์ 

 


