
ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.2/1 ส22101 สังคมศึกษา3 นายธรรมนูญ พรมพินิจ xkfaqyb

ม.2/1 ส22221 การป้องกันการทุจริต3 นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ 3cymhjr

ม.2/1 I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ นางวราภรณ์  จารุเมธีชน nrlstym

ม.2/1 ก 22901 แนะแนว นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว fg532fr

ม.2/1 ค22205 การใช้โปรแกรม GSP1 นางสาวกันธิยา  เส้าเปา r4gros2

ม.2/1 ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 นายวรวิทย์   ภูวดล owzxhyz

ม.2/1 ว22102 ออกแบบเทคโนโลยี2 นายภักดี เจริญรส 7lo6fuw

ม.2/1 ว22101 วิทยาศาสตร์3 นางพรระวี  คงข า x6gwot6

ม.2/1 ศ 22101 ศิลปะ 3 ว่าท่ีร.ต.หญิงรัชภรณ์ ตัณนิติศุภวงษ์ in5yqlu

ม.2/1 พ 22101 สุขศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์ q3rlv3n

ม.2/1 ง22101 การงานอาชีพ3 นายอามร โสภานุสนธ์ิ m7kdxix

ม.2/1 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง o3l4hlm

ม.2/1 EN22101 core English Janthir Ed M. Tabobo cmwarg3

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนคลองลานวิทยา



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.2/1 EN22101 core English Janthir Ed M. Tabobo iqqo5t2

ม.2/1 ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา phq6ixx

ม.2/1 ว22283 ออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้1 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ d2wd3wa

ม.2/2 ส22101 สังคมศึกษา3 นายธรรมนูญ พรมพินิจ chcoxfu

ม.2/2 ส22221 การป้องกันการทุจริต3 นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ 2ziifht

ม.2/2 I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ นางวราภรณ์  จารุเมธีชน 26mkgeh

ม.2/2 ก 22901 แนะแนว นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว dx4jzqf

ม.2/2 ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 นายวรวิทย์   ภูวดล nage5am

ม.2/2 ว22102 ออกแบบเทคโนโลยี2 นายภักดี เจริญรส qgtysqz

ม.2/2 ว22203 วิทยาศาสตร์ (เพ่ิมเติม) นางสาวเพ็ญนภา  โสมประทุม y3sjmiz

ม.2/2 ศ 22101 ศิลปะ 3 ว่าท่ีร.ต.หญิงรัชภรณ์ ตัณนิติศุภวงษ์ cp6vruw

ม.2/2 พ 22101 สุขศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์ akl7kzq

ม.2/2 ง22101 การงานอาชีพ3 นายอามร โสภานุสนธ์ิ ljfsodc

ม.2/2 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง j7ult5o

ม.2/2 EN2201 listening and speaking Janthir Ed M. Tabobo 36cb2u3

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.2/2 ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา 2wyndko

ม.2/2 ว22101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน3 นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย 5phnpuu

ม.2/2 ว22281 การสร้าง Web Editor นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ kxcektx

ม.2/3 ส22101 สังคมศึกษา3 นายธรรมนูญ พรมพินิจ 6s5xzze

ม.2/3 ส22221 การป้องกันการทุจริต3 นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ 3j3e7cq

ม.2/3 I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ นางวราภรณ์  จารุเมธีชน 33xdf7t

ม.2/3 ก 22901 แนะแนว นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว uvcd2ye

ม.2/3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 นางดาวัลย์  ภูวดล 6ky47u2

ม.2/3 ว22102 ออกแบบเทคโนโลยี2 นายภักดี เจริญรส pcekfkt

ม.2/3 ว22101 วิทยาศาสตร์3 นางพรระวี  คงข า 5bx6qnz

ม.2/3 ศ 22101 ศิลปะ 3 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ gh6dy45

ม.2/3 พ 22101 สุขศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์ wrbc6m4

ม.2/3 ง22101 การงานอาชีพ3 นายอามร โสภานุสนธ์ิ j6qhoyn

ม.2/3 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง se6wcnf

ม.2/3 EN22203 reading and speaking Janthir Ed M. Tabobo yy2sn3z

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.2/3 ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา 5ybwxrx

ม.2/4 ส22101 สังคมศึกษา3 นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง keang5i

ม.2/4 I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ นางวราภรณ์  จารุเมธีชน z4qqahj

ม.2/4 ก 22901 แนะแนว นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว draiqsv

ม.2/4 ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 นายวรวิทย์   ภูวดล pka2jzt

ม.2/4 จ22201 ภาษาจีน นางสาวทัตพิชา ทองพูล 33punfm

ม.2/4 ว22102 ออกแบบเทคโนโลยี2 นายภักดี เจริญรส lqz4u33

ม.2/4 ว22281 การสร้าง Web Editor นายอาทิตย์  อยู่ปรางค์ 4i62eke

ม.2/4 ศ 22101 ศิลปะ 3 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ ef3lf3z

ม.2/4 พ 22101 สุขศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์ vjw5zmt

ม.2/4 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา jtwcbyd

ม.2/4 ง22101 การงานอาชีพ3 นายอามร โสภานุสนธ์ิ 7yei4w4

ม.2/4 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 นางสาวกวินธิดา พาเจริญ 5ozca7g

ม.2/4 EN22101 core English Janthir Ed M. Tabobo wva62j2

ม.2/4 EN22101 core English Janthir Ed M. Tabobo ryh3qsh

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.2/4 ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา 67f53at

ม.2/4 ส22221 การป้องกันการทุจริต นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ s6bkkfo

ม.2/5 I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ นางวราภรณ์  จารุเมธีชน brdrhkh

ม.2/5 ก 22901 แนะแนว นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว rqqky2u

ม.2/5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 นางดาวัลย์  ภูวดล xggzmq5

ม.2/5 จ22201 ภาษาจีน นางสาวทัตพิชา ทองพูล um2xc4e

ม.2/5 ว22102 ออกแบบเทคโนโลยี2 นายภักดี เจริญรส qmkbrzd

ม.2/5 ว22281 การสร้าง Web Editor นายอาทิตย์  อยู่ปรางค์ ryl4kgx

ม.2/5 ศ 22101 ศิลปะ 3 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ g5jrm7l

ม.2/5 พ 22101 สุขศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์ 3ipykd5

ม.2/5 ส22101 สังคมศึกษา3 นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง tmpsd2o

ม.2/5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา s67jvba

ม.2/5 ง22101 การงานอาชีพ3 นายอามร โสภานุสนธ์ิ 7nsl7nl

ม.2/5 EN22101 core English Janthir Ed M. Tabobo w5rou2a

ม.2/5 ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา 7ysa5dq

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.2/5 ส22221 การป้องกันการทุจริต นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ dgdwmvv

ม.2/6 I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ นางวราภรณ์  จารุเมธีชน ixenqag

ม.2/6 ก 22901 แนะแนว นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว xmf7pit

ม.2/6 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 นางดาวัลย์  ภูวดล wewbyxj

ม.2/6 จ22201 ภาษาจีน นางสาวทัตพิชา ทองพูล sjghleu

ม.2/6 ว22102 ออกแบบเทคโนโลยี2 นายภักดี เจริญรส amfftby

ม.2/6 ว22281 การสร้าง Web Editor นายอาทิตย์  อยู่ปรางค์ eltrrnt

ม.2/6 ว22101 วิทยาศาสตร์3 นางพรระวี  คงข า aelehdd

ม.2/6 ศ 22101 ศิลปะ 3 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ vcsceft

ม.2/6 พ 22101 สุขศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์ zka4gxv

ม.2/6 ส22102 สังคมศึกษา4 นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง pgeggz2

ม.2/6 ง22101 การงานอาชีพ3 นายอามร โสภานุสนธ์ิ hftkno7

ม.2/6 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง usxzeae

ม.2/6 ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวปิยธิดา ฉ่ าศรี rfn5awj

ม.2/6 ส22221 การป้องกันการทุจริต นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ tzkw6kb

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.2/7 ส22102 สังคมศึกษา4 นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง s3nb4h7

ม.2/7 I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ นางวราภรณ์  จารุเมธีชน 56cbjkd

ม.2/7 ก 22901 แนะแนว นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว x326uff

ม.2/7 ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 นายวรวิทย์   ภูวดล wabcqa2

ม.2/7 จ22201 ภาษาจีน นางสาวทัตพิชา ทองพูล bwltpy7

ม.2/7 ว22102 ออกแบบเทคโนโลยี2 นายภักดี เจริญรส x4jggpd

ม.2/7 ว22281 การสร้าง Web Editor นายอาทิตย์  อยู่ปรางค์ xg3vtuy

ม.2/7 ศ 22101 ศิลปะ 3 ว่าท่ีร.ต.หญิงรัชภรณ์ ตัณนิติศุภวงษ์ 3t2z73u

ม.2/7 พ 22101 สุขศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์ 6dd4zww

ม.2/7 ง22101 การงานอาชีพ3 นายอามร โสภานุสนธ์ิ qhnh7eq

ม.2/7 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง v2wtsnv

ม.2/7 ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวปิยธิดา ฉ่ าศรี 7rty4yv

ม.2/7 ว22101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน3 นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย eabymg4

ม.2/7 ส22221 การป้องกันการทุจริต นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ nptm5xa

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.3/1 ส23221 การป้องกันการทุจริต5 นายธรรมนูญ พรมพินิจ lyewdga

ม.3/1 ส23101 สังคมศึกษา 5 นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ stknm33

ม.3/1 ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 นางดาวัลย์   ภูวดล mgfpm7g

ม.3/1 จ23201 ภาษาจีน นางสาวทัตพิชา ทองพูล of27w27

ม.3/1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์ columuz

ม.3/1 ท23101 ภาษาไทย 5 นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว gxfkqln 

ม.3/1 ว23283 งานโปรแกรม1 นายอาทิตย์  อยู่ปรางค์ 3kygokl

ม.3/1 ก23901 แนะแนว นางอรวรรณ จงวัฒนา thdhz54

ม.3/1 ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ oix7oda  

ม.3/1 ค23205 โครงงานคณิตศาสตร์1 นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ 7uvpg76 

ม.3/1 EN23101 English Lester Sanggalang epad4ed

ม.3/1 ว23102 ออกแบบเทคโนโลยี3 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ zdmlkaz

ม.3/1 พ.23101 สุุขศึกษา 5 นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ hvmnut5 

ม.3/1 พ.23102 พลศึกษา นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ 5tj5wop 

ม.3/1 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ e7qfqec

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.3/2 ส23221 การป้องกันการทุจริต5 นายธรรมนูญ พรมพินิจ zt6xkf7

ม.3/2 ส23101 สังคมศึกษา 5 นางสาวธีรารัตน์  ช้อยชด ytwltnt

ม.3/2 ค23203 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 นางดาวัลย์  ภูวดล zcjusvs

ม.3/2 อ31101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์ ohpcdlq

ม.3/2 ท23101 ภาษาไทย 5 นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว usrsxgm

ม.3/2 ว23281 กราฟิกพ้ืนฐาน 1 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา 623cdfj

ม.3/2 ว23203 วิทยาศาสตร์ (เพ่ิมเติม) นางสาวเพ็ญนภา  โสมประทุม qy65tlt

ม.3/2 ว23101 วิทยาศาสตร์5 นางพรระวี  คงข า rjt4st7

ม.3/2 ก23901 แนะแนว นางอรวรรณ จงวัฒนา sleze6z

ม.3/2 EN23201 listening and speaking Janthir Ed M. Tabobo utggb5u

ม.3/2 ว23102 ออกแบบเทคโนโลยี3 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ deeum4x

ม.3/2 พ.23101 สุุขศึกษา 5 นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ vkdyq4y 

ม.3/2 พ.23102 พลศึกษา นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ nfodein 

ม.3/2 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ geuvjyu

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.3/3 ส23221 การป้องกันการทุจริต5 นายธรรมนูญ พรมพินิจ o6d66bt

ม.3/3 ส23101 สังคมศึกษา 5 นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ xji76au

ม.3/3 อ31101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์ p5zpvk6

ม.3/3 ท23101 ภาษาไทย 5 นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว cbsn5mk

ม.3/3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 นางสาวปัณปภากร  จันธิดา jlk6sec

ม.3/3 ก23901 แนะแนว นางอรวรรณ จงวัฒนา o4z7vht

ม.3/3 ค23206 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ ysxqrr2 

ม.3/3 ค23207 Elective mathematics 5 นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ c35kvob 

ม.3/3 MA23101 core mathematics5 Lester Sanggalang ysxqrr2

ม.3/3 MA23201 Elective Math5 Lester Sanggalang c35kvob

ม.3/3 ว23102 ออกแบบเทคโนโลยี3 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ imm6ybx

ม.3/3 ว23201 วิทยาศาสตร์ นางภัณฑิรา โพธ์ิแนม cfbfcbj

ม.3/3 พ.23101 สุุขศึกษา 5 นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ 6kvscgg 

ม.3/3 พ.23102 พลศึกษา นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ bgfgjvk 

ม.3/3 ส23102 ประวัติศาสตร์ นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ fbtvewp

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.3/4 ส23101 ประวัติศาสตร์5 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว x5qcamj

ม.3/4 ส23101 สังคมศึกษา 5 นางสาวธีรารัตน์  ช้อยชด soniic3

ม.3/4 จ23201 ภาษาจีน นางสาวทัตพิชา ทองพูล krgmzrz

ม.3/4 อ31101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์ 7in2fbp

ม.3/4 ท23101 ภาษาไทย 5 นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว 7pixi47

ม.3/4 ว23281 กราฟิกพ้ืนฐาน1 นายอาทิตย์  อยู่ปรางค์ 63i554v

ม.3/4 ก23901 แนะแนว นางอรวรรณ จงวัฒนา l6q5rin

ม.3/4 EN23101 English Lester Sanggalang yqn5z36

ม.3/4 ว23101 วิทยาศาสตร์ นางอัจฉรา จ้าวสันเท๊ียะ ff7opmm

ม.3/4 ว23102 ออกแบบเทคโนโลยี3 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ 3gt7ms4

ม.3/4 พ.23101 สุุขศึกษา 5 นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ 7wjrr72 

ม.3/4 พ.23102 พลศึกษา นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ w6bjwpy 

ม.3/4 ส23221 การป้องกันการทุจจริต 5 นางสาวบุษบา แก้วกันทา w2462nt

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.3/5 ส23101 ประวัติศาสตร์5 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว tkrliii

ม.3/5 ส23101 สังคมศึกษา 5 นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ uhm54f2

ม.3/5 ท23101 ภาษาไทย ๕ นางสาวล าดวน  ไชยสอาด pxutxub

ม.3/5 จ23201 ภาษาจีน นางสาวทัตพิชา ทองพูล 5xwvfsr

ม.3/5 ว23281 กราฟิกพ้ืนฐาน1 นายอาทิตย์  อยู่ปรางค์ o734vri

ม.3/5 ว23101 วิทยาศาสตร์5 นางพรระวี  คงข า 2n3j34i

ม.3/5 ก23901 แนะแนว นางอรวรรณ จงวัฒนา 6pm67vu

ม.3/5 ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ 7wpi7nl 

ม.3/5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นายสราวุฒิ ทองที njnbx4f

ม.3/5 EN23102 English6 Vasper Lady B. Etabag wxiikj6

ม.3/5 ว23102 ออกแบบเทคโนโลยี3 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ v7ooi2v

ม.3/5 พ.23101 สุุขศึกษา 5 นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ s4y6qvf 

ม.3/5 พ.23102 พลศึกษา นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ wtd2p7b 

ม.3/5 ส23221 การป้องกันการทุจจริต5 นางสาวบุษบา แก้วกันทา y742vo5

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.3/6 ส23101 ประวัติศาสตร์5 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว 3ybpwtj

ม.3/6 ส23101 สังคมศึกษา 5 นางสาวธีรารัตน์  ช้อยชด adwx3ym

ม.3/6 ท23102 ภาษาไทย ๕ นางสาวล าดวน  ไชยสอาด yrloxqv

ม.3/6 จ23201 ภาษาจีน นางสาวทัตพิชา ทองพูล 5zlniwt

ม.3/6 ว23281 กราฟิกพ้ืนฐาน1 นายอาทิตย์  อยู่ปรางค์ mf33rlv

ม.3/6 ก23901 แนะแนว นางอรวรรณ จงวัฒนา 7eow7ak

ม.3/6 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นายสราวุฒิ ทองที yes5koy

ม.3/6 EN23101 English5 Vasper Lady B. Etabag gnyu666

ม.3/6 ว23102 วิทยาศาสตร์ นางอัจฉรา จ้าวสันเท๊ียะ krtljgn

ม.3/6 ว23102 ออกแบบเทคโนโลยี3 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ uwusobf

ม.3/6 พ.23101 สุุขศึกษา 5 นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ ur3kazn 

ม.3/6 พ.23102 พลศึกษา นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ ew6hzv2 

ม.3/6 ส23221 การป้องกันการทุจจริต5 นางสาวบุษบา แก้วกันทา qc6gsth

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.3/7 ส23104 ประวัติศาสตร์5 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว oaib46l

ม.3/7 ส23101 สังคมศึกษา 5 นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ 3nq74g6

ม.3/7 ท23103 ภาษาไทย ๕ นางสาวล าดวน  ไชยสอาด agjqjkk

ม.3/7 ว23281 กราฟิกพ้ืนฐาน 1 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา xc6pm2q

ม.3/7 ก23901 แนะแนว นางอรวรรณ จงวัฒนา 4phbt7q

ม.3/7 EN23101 English Lester Sanggalang 5rktrw9

ม.3/7 ว23102 ออกแบบเทคโนโลยี3 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ svmlfoq

ม.3/7 พ.23101 สุุขศึกษา 5 นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ g3whgtk 

ม.3/7 พ.23102 พลศึกษา นายศักรินทร์ โพธ์ิเพ็ชร์ 7muhawk 

ม.3/7 ส23221 การป้องกันการทุจริต 5 นางสาวบุษบา แก้วกันทา 3bipgh3

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.5/1 ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ นายปกรณ์ วัฒนศิริ qr64vsy

ม.5/1 ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์ xkwcx65

ม.5/1 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์ e5fkzpq

ม.5/1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางธนน์ภัทร์  วงศ์วิโรจน์ 5rvod4o

ม.5/1 ท32101 ภาษาไทย ๓ นางสุนิสา  ภู่ฤทธ์ิ h45kl4n

ม.5/1 ศ 32101 ศิลปะ 3 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ ivstofy

ม.5/1 ส32102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 นายอธิภัทร  นนทะภา 4muutsc

ม.5/1 ว32231 เคมี 3 นางวิลาพร อารักษ์ uigik2s

ม.5/1 ว32201 ฟิสิกส์ 3 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา m3dueho

ม.5/1 ก32901 แนะแนว นางดลยา เฉ่ือยฉ่ า vl7jen2

ม.5/1 ท32101 ภาษาไทย ๓ นางสุนิสา  ภู่ฤทธ์ิ h45kl4n

ม.5/1 ว32102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2 นายไพทูลย์ เถาตะมะ xpzpo3e

ม.5/1 ว32251 ชีววิทยา 3 นางภัณฑิรา โพธ์ิแนม ymbmcep

ม.5/1 ส32101 สังคมศึกษา นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ ytapvk5

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.5



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.5/2 ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ นายปกรณ์ วัฒนศิริ z4etcck

ม.5/2 ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์ b4ciews

ม.5/2 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์ jxd2due

ม.5/2 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางธนน์ภัทร์  วงศ์วิโรจน์ 2oao5ms

ม.5/2 ท32101 ภาษาไทย ๓ นางสุนิสา  ภู่ฤทธ์ิ demv33p

ม.5/2 ศ 32101 ศิลปะ 3 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ wwwrgwb

ม.5/2 ส32102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 นายอธิภัทร  นนทะภา k7yzjdi

ม.5/2 ว32231 เคมี 3 นางวิลาพร อารักษ์ u6fph4a

ม.5/2 ว32201 ฟิสิกส์ 3 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา 46ez4xs

ม.5/2 ก32901 แนะแนว นางดลยา เฉ่ือยฉ่ า amdl4a4

ม.5/2 ท32101 ภาษาไทย ๓ นางสุนิสา  ภู่ฤทธ์ิ demv33p

ม.5/2 ว32102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2 นายไพทูลย์ เถาตะมะ z27ux3g

ม.5/2 ว32251 ชีววิทยา 3 นางภัณฑิรา โพธ์ิแนม tjin2cr

ม.5/2 ส32101 สังคมศึกษา นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ hw653a7

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.5



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.5/3 ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ นายปกรณ์ วัฒนศิริ eenbqn3

ม.5/3 ส32281 ประชากรกับคุณภาพฯ นายธรรมนูญ พรมพินิจ zmax7hh

ม.5/3 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 นางสาวรัชนีกร  พานชัย w4n26yy

ม.5/3 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางธนน์ภัทร์  วงศ์วิโรจน์ 6k7gka4

ม.5/3 ท32101 ภาษาไทย ๓ นางสุนิสา  ภู่ฤทธ์ิ m6qrso5

ม.5/3 ศ 32101 ศิลปะ 3 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ wpotubu

ม.5/3 ส32102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 นายอธิภัทร  นนทะภา xzskvel

ม.5/3 ง32101 การงานอาชีพ2 นายอามร โสภานุสนธ์ิ kxjdjfy

ม.5/3 ก32901 แนะแนว นางดลยา เฉ่ือยฉ่ า rxhi7di

ม.5/3 EN32203 English for Daily Life Vasper Lady B. Etabag mdu5kxw

ม.5/3 ท32101 ภาษาไทย ๓ นางสุนิสา  ภู่ฤทธ์ิ m6qrso5

ม.5/3 ท32201 ประวัติวรรณคดี นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา fhmzxxf

ม.5/3 ส32101 สังคมศึกษา นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ xhfvzit

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.5



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.5/4 ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ นายปกรณ์ วัฒนศิริ dhxbcvx

ม.5/4 ส32281 ประชากรกับคุณภาพฯ นายธรรมนูญ พรมพินิจ wm2gkc7

ม.5/4 ท32101 ภาษาไทย ๓ นางสุนิสา  ภู่ฤทธ์ิ cz3efg5

ม.5/4 ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์ eeqw45i

ม.5/4 จ32203 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร5 นางสาวทัตพิชา ทองพูล d4flnsb

ม.5/4 จ32201 ภาษาจีนฟัง-พูด3 นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช itzqjut

ม.5/4 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางธนน์ภัทร์  วงศ์วิโรจน์ sxzvsph

ม.5/4 ศ 32101 ศิลปะ 3 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ glsou7l

ม.5/4 ส32102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 นายอธิภัทร  นนทะภา jcykcee

ม.5/4 ง32101 การงานอาชีพ2 นายอามร โสภานุสนธ์ิ cm6ccbx

ม.5/4 ก32901 แนะแนว นางดลยา เฉ่ือยฉ่ า edcsjf3

ม.5/4 EN32101 English 3 Vasper Lady B. Etabag h2r64ud

ม.5/4 ท32101 ภาษาไทย ๓ นางสุนิสา  ภู่ฤทธ์ิ cz3efg6

ม.5/4 ว32281 การสร้างแอพพลิเคช่ัน นายไพทูลย์ เถาตะมะ djsmqnb

ม.5/4 ส32101 สังคมศึกษา นางมลฤดี โสภานุสนธ์ิ 4ivreew

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.5



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.6/1 ส33101 สังคมศึกษา5 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว vm3orrl

ม.6/1 ว33101 โลกและอวกาศ 1 นางสาวปัณปภากร  จันธิดา vvspcqs

ม.6/1 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 นางสาวรัชนีกร  พานชัย bdpdhhp

ม.6/1 ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 นางสาวรัชนีกร  พานชัย 3q7cetv

ม.6/1 ว33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา wbp7wal

ม.6/1 ว33281 มัลติมีเดีย นางพิมพ์ลฎา นนทะภา bpc43q3

ม.6/1 ก33901 แนะแนว นางดลยา เฉ่ือยฉ่ า msovnyk

ม.6/1 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายสราวุฒิ ทองที lauihyy

ม.6/1 EN33201 Listening and speaking5 Lester Sanggalang kl3p5p5

ม.6/1 ว33211 ฟุิสิกส์ นางอัจฉรา จ้าวสันเท๊ียะ 2gcsi7e

ม.6/1 ว33231 เคมี5 นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย h4uzbnc

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.6



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.6/2 ส33101 สังคมศึกษา5 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว zdbml7x

ม.6/2 ว33101 โลกและอวกาศ 1 นางสาวปัณปภากร  จันธิดา vzu2upa

ม.6/2 ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 นางสาวรัชนีกร  พานชัย joliqjs

ม.6/2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 นางสาวรัชนีกร  พานชัย 4jactzk

ม.6/2 ว33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา 5kqo2gw

ม.6/2 ว33281 มัลติมีเดีย นางพิมพ์ลฎา นนทะภา v65w4tr

ม.6/2 ก33901 แนะแนว นางดลยา เฉ่ือยฉ่ า 4z3ce5t

ม.6/2 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายสราวุฒิ ทองที lcfq636

ม.6/2 EN33201 Listening and speaking5 Lester Sanggalang ifcacwo

ม.6/2 ว33211 ฟุิสิกส์ นางอัจฉรา จ้าวสันเท๊ียะ racfdso

ม.6/2 ว33231 เคมี5 นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย xunaf5y

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.6



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.6/3 ส33101 สังคมศึกษา5 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว ty7apqh

ม.6/3 ว33101 โลกและอวกาศ 1 นางสาวปัณปภากร  จันธิดา w4oytif

ม.6/3 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 นางสาวรัชนีกร  พานชัย euktbtm

ม.6/3 ท33201 วรรณคดีมรดก นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว tadseoc

ม.6/3 ว33281 มัลติมีเดีย นางพิมพ์ลฎา นนทะภา k7o6wru

ม.6/3 ส33241 การเงิน การธนาคารฯ นางสาวเครือวัลย์  ปัญญา p7p5tyc

ม.6/3 ก33901 แนะแนว นางดลยา เฉ่ือยฉ่ า sgzwyjo

ม.6/3 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายสราวุฒิ ทองที tpyj4o6

ม.6/3 EN33203 English for Daily Life Vasper Lady B. Etabag nlwgibg

ม.6/3 EN33205 Listening and writing5 Lester Sanggalang jdybxjl

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.6



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ม.6/4 ส33101 สังคมศึกษา5 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว ur2ofls

ม.6/4 ว33101 โลกและอวกาศ 1 นางสาวปัณปภากร  จันธิดา nh3r7wa

ม.6/4 ท33201 วรรณคดีมรดก นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว uigsaz4

ม.6/4 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 นางสาวรัชนีกร  พานชัย ogmuu6e

ม.6/4 จ33201 ภาษาจีนฟัง-พูด5 นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช dwnxhdy

ม.6/4 จ33203 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร6 นางสาวทัตพิชา ทองพูล ewwqr2n

ม.6/4 ว33281 มัลติมีเดีย นางพิมพ์ลฎา นนทะภา opmnqhf

ม.6/4 ส33241 การเงิน การธนาคารฯ นางสาวเครือวัลย์  ปัญญา x7ymup4

ม.6/4 ก33901 แนะแนว นางดลยา เฉ่ือยฉ่ า i75ogj3

ม.6/4 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายสราวุฒิ ทองที ontumxz

ม.6/4 EN33101 English5 Lester Sanggalang 3kkaztw

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.6



ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ปวช.2 20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน นางธนน์ภัทร์  วงศ์วิโรจน์ 47aghoh

ปวช.2 20201-2102 การบัญชีต๋ัวเงิน นางสาวสรัญญา  โกสุมา gc4pv2j

ปวช.2 20001-1002 พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นางพรประภา  งามประดับเลิศ xabdcq7

ปวช.2 20201-2005 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นางพรประภา  งามประดับเลิศ dvezsfy

ปวช.2 0201-210 การบัญชีสินค้าและระบบใบส าคัญ นางละเอียด โชติน้อย 6wukb2j

ช้ัน รหัสวิชา วิชา ครูผู้สอน รหัส Classroom

ปวช.3 2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบ้ืองต้น นางสาวสรัญญา  โกสุมา 7kezesk

ปวช.3 2202-2113 การขายออนไลน์ นางสาวสรัญญา  โกสุมา zqtapfy

ปวช.3 2201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี นางพรประภา  งามประดับเลิศ cgcjohv

ปวช.3 2001-1004 ชีวอนามัยและความปลอดภัย นางละเอียด โชติน้อย tiwfkgx

ปวช.3 2202-2101 การค้าปลีกและการค้าส่ง นางละเอียด โชติน้อย 5zzyv6t

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ปวช.2

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ปวช.3


