
ระดบัชนั รหสัวชิา ชอืรายวชิา หอ้ง รหสัเขา้ชนัเรยีน ครผููส้อน

ม.1 ค21102 คณติศาสตรพ์นืฐาน 1 j36tyzn ครมูลธริา

ม.1 ค21102 คณติศาสตรพ์นืฐาน 1 j36tyzn
คณุครมูลธริา 

พยนูการ

ม.1 ง21101 การงานอาชพี 1 qwzrx55
นางแววตา คง

ยก

ม.1 ว21104 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 1 jpdoga6
นางสธุนิาญ  

แกว้เรยีง

ม.1 ศ 21105 ศลิปะพนืฐาน 1 v4aqhj6
ครอูรพรรณ  
สวนจันทร์

ม.1 ส21103 สงัคมศกึษา 1 vpmkkzw
นางสาวปาน

ชนก หมูโ่สภณิ

ม.1 อ21103 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 1 3mllfak
นางจารุวัฒน ์ 

แสงนวล

ม.1 อ21204
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
1 7knkp56

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.1 ค21102 คณติศาสตรพ์นืฐาน 2 c4va6o5 ครมูลธริา

ม.1 ค21102 คณติศาสตรพ์นืฐาน 2 c4va6o5
คณุครมูลธริา 

พยนูการ

ม.1 ง21101 การงานอาชพี 2 c25d3op
นางแววตา คง

ยก

ม.1 ท21102 ภาษาไทยพนืฐาน 2 lektpad
นางอจัจมิา  

เครอืวัลย์

ม.1 ศ 21105 ศลิปะพนืฐาน 2 5vqakac
นางอรพรรณ  

สวนจันทร์

ม.1 ส21103 สงัคมศกึษา 2 zuea6ul
นางสาวปาน

ชนก หมูโ่สภณิ

รหสเัขา้ชนัเรยีน google classroom และ schoology ภาคเรยีนท ี 2 ปี
การศกึษา 2564



ม.1 อ21204
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
2 bvcjklk

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.1 ง21101 การงานอาชพี 3 aa3fcir
นางจริาวด ี ชู

เกดิ

ม.1 ง21229 อาหารเพอืสขุภาพ 3 daq6smn
นางจริาวด ี  ชู

เกดิ

ม.1 ง21229 อาหารเพอืสขุภาพ 3 6qqhvlt
นางแววตา คง

ยก

ม.1 ง21229 อาหารเพอืสขุภาพ 3 lvrlsow
นางสารภ ี บญุ

รังษี

ม.1 ง 21229 อาหารเพอืสขุภาพ 3 t2cuz77
นางอาณัต ิสขุ

สสุร

ม.1 ว21104 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 3 elmpwpa
นางสธุนิาญ  

แกว้เรยีง

ม.1 ส21103 สงัคมศกึษา 3 qnp665c
นางสาวปาน

ชนก หมูโ่สภณิ

ม.1 อ21204
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
3 l2ciesg

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.1 ง21101 การงานอาชพี 4 xouukm2 ครอูาณัติ

ม.1 ง21101 การงานอาชพี 4 xouukm2 ครอูาณัติ

ม.1 ท21102 ภาษาไทยพนืฐาน 4 uq3qszr
ครหูนงึฤทัย สุ

วรรณะ

ม.1 ส21103 สงัคมศกึษา 4 utxzphz
นางสาวปาน

ชนก หมูโ่สภณิ

ม.1 อ21204
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
4 tvsq64m

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.1 ค21102 คณติศาสตรพ์นืฐาน 2 5 t7dskrq
ครนัูนทรัตน ์ 

หลเีสน็

ม.1 ค21102 คณติศาสตรพ์นืฐาน 5 iaoicby ครมูลธริา



ม.1 ค21204 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ  5 iaoicby
คณุครมูลธริา 

พยนูการ

ม.1 ง21101 การงานอาชพี 5 da3pc3d ครอูาณัติ

ม.1 ง21101 การงานอาชพี 5 da3pc3d ครอูาณัติ

ม.1 ว21104 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 5 dhyrtqq
นางสธุนิาญ  

แกว้เรยีง

ม.1 ว21282 หุน่ยนต ์2 5 aunwnzi
อภสิทิธ ิ แกว้

มณี

ม.1 ส21103 สงัคมศกึษา 5 zwyk6bk
นางสาวปาน

ชนก หมูโ่สภณิ

ม.1 อ21103 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 5 3mllfak
นางจารุวัฒน ์ 

แสงนวล

ม.1 อ21204
 ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
5 ltlj4wn

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.1 ง21242 การปลกูไมด้อกไมป้ระดบั
รวม
หอ้ง

5FQJ-32BK-
P3THZ 

(schoology)
ครวูชิาญ  ชเูกดิ

ม.2 ค22102 คณติศาสตรพ์นืฐาน 4 1 osm6sv4
ครนัูนทรัตน ์ 

หลเีสน็

ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 1 zmanvx2 ครจูริาพร

ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 1 zmanvx2
นางจริาพร  

คงปลอ้ง

ม.2 ว22104 วทิยาการคํานวณ 1 i6vqbut
นางสาวศรินิภา

  คงศรรีอด

ม.2 I22201
การสอืสารและนําเสนอ 

IS2
1 2ifjhb2

นางสธุนิาญ  
แกว้เรยีง

ม.2 ค22102 คณติศาสตรพ์นืฐาน4 2 metgtwk
ครนัูนทรัตน ์

หลเีสน็

ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 2 soa5jgq ครจูริาพร



ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 2 soa5jgq
นางจริาพร  

คงปลอ้ง

ม.2 ว22104 วทิยาการคํานวณ 2 hz7fyy2
นางสาวศรินิภา

  คงศรรีอด

ม.2 I22201
การสอืสารและนําเสนอ 

IS2
2 amhvzl6

นางสธุนิาญ  
แกว้เรยีง

ม.2 ค22102 คณติศาสตรพ์นืฐาน4 3 7◌bิat5k4
ครนัูนทรัตน ์ 

หลเีสน็

ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 3 yiyal52 ครจูริาพร

ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 3 yiyal52
นางจริาพร  

คงปลอ้ง

ม.2 ว22104 วทิยาการคํานวณ 3 pkotrwn
นางสาวศรินิภา

  คงศรรีอด

ม.2 ค22102 คณติศาสตรพ์นืฐาน4 4 vcsdiyo
ครนัูนทรัตน ์ 

หลเีสน็

ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 4 zfejclj ครจูริาพร

ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 4 zfejclj
นางจริาพร  

คงปลอ้ง

ม.2 ว22104 วทิยาการคํานวณ 4 y3ln7hu
นางสาวศรินิภา

  คงศรรีอด

ม.2 ค22102 คณติศาสตรพ์นืฐาน4 5 rkt4io3
ครนัูนทรัตน ์ 

หลเีสน็

ม.2 ค22204 คณติศาสตรเ์พมิพนู 5 txbuvtl
ครนัูนทรัตน ์ 

หลเีสน็

ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 5 77y3pw3 ครจูริาพร

ม.2 ว22103 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 5 77y3pw3
นางจริาพร  

คงปลอ้ง

ม.2 ว22104 วทิยาการคํานวณ 5   qjwyzhm
นางสาวศรินิภา

  คงศรรีอด



ม.2 ว22282 หุน่ยนต ์4 5 izhonne
อภสิทิธ ิ แกว้

มณี

ม.2 I 22201
การสอืสารและนําเสนอ 

IS2
5 yib2uhs

นางอญัชล ี 
แคยหิวา

ม.2 ง22224 งานประดษิฐ์
รวม
หอ้ง c6c2zvt

นางจริาวด ี  ชู
เกดิ

ม.2 ง 22226 ขนมอบ
รวม
หอ้ง zrt5f7n

นางอาณัต ิสขุ
สสุร

ม.2 ง22241 การจัดสวนถาด
รวม
หอ้ง

82VT-X5T8-
CZMQF 

(schoology)

ครวูชิาญ   ชู
เกดิ

ม.3 ว 23104 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 1

3S6G-CQX6-26
RZM (รหสัเขา้ 

schoology)

นายมงคล  
จันทรท์อง

ม.3 ศ23101 ศลิปะพนืฐาน 1 irfuamm
นายมารตุ  
บญุทอง

ม.3 ส23103 สงัคมศกึษาพนืฐาน 1 ebmgzpf
นางสาวนพพร 

 แกว้พบิลูย์

ม.3 ส 23104 ประวัตศิาสตร์ 1 nledfcn
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.3 อ23105 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 1 wjbvqfp ครพูลูสนิ

ม.3 อ23206
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
1 7tvrmbb

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.3 ง23101 การงานอาชพี 1

G3VD-MC6H-
DQVGK 

(schoology)
ครบูรรเทงิ

ม.3 ว 23104 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 2

5FM5-S8FT-2F
MX3 (รหสัเขา้ 

schoology)

นายมงคล  
จันทรท์อง

ม.3 ศ23101 ศลิปะพนืฐาน 2 l2h7vnv
นายมารตุ บญุ

ทอง

ม.3 ส23103 สงัคมศกึษาพนืฐาน 2 gf542xy
นางสาวนพพร 

 แกว้พบิลูย์

ม.3 ส 23104 ประวัตศิาสตร์ 2 nsag23k
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด



ม.3 อ23105 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 2 5kyxxiw ครพูลูสนิ

ม.3 อ23206
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
2 osbxuo3

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.3 ง23101 การงานอาชพี 2

B2QF-3W2Z-
47QMJ 

(schoology)
ครบูรรเทงิ

ม.3 ง23101 การงานอาชพี 3

7H4W-PWHT-
KXGKD 

(schoology)

ครวูชิาญ   ชู
เกดิ

ม.3 ว 23104 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 3 uz7ctsr
นางอญัชล ี 

แคยหิวา

ม.3 ศ23101 ศลิปะพนืฐาน 3 7npwe3q
นายมารตุ บญุ

ทอง

ม.3 ส23103 สงัคมศกึษาพนืฐาน 3 lcn67hx
นางสาวนพพร 

 แกว้พบิลูย์

ม.3 ส 23104 ประวัตศิาสตร์ 3 3ok3so7
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.3 อ23105 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 3 tb4k5i2 ครพูลูสนิ

ม.3 อ23206
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
3 wi27qhs

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.3 ง23101 การงานอาชพี 3

37PT-8PND-
RMC2D 

(schoology)
ครวูชิาญ

ม.3 ว 23104 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 4 yyxtpiw
นางอญัชล ี 

แคยหิวา

ม.3 ศ23101 ศลิปะพนืฐาน 4 woagjij
นายมารตุ บญุ

ทอง

ม.3 ส23103 สงัคมศกึษาพนืฐาน 4 kvekkeg
นางสาวนพพร 

 แกว้พบิลูย์

ม.3 ส 23104 ประวัตศิาสตร์ 4 hwzvwvj
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.3 อ23105 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 4 z5wempb ครพูลูสนิ



ม.3 อ23206
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
4 ibdpsvl

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.3 ง23101 การงานอาชพี 4

KR8Q-6ZJQ-
44BM7 

(schoology)
ครสูเุทพ

ม.3 ง23201 การงานอาชพี 5

MWDK-3NSF-
FTGRZ 

(schoology)
ครวูชิาญ  ชเูกดิ

ม.3 ว 23104 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน 5 4kuhykt
นางอญัชล ี 

แคยหิวา

ม.3 ว23286 โครงงานสรา้งสรรค2์ 5 ijo3dox ครวูรวฒุิ

ม.3 ศ23101 ศลิปะพนืฐาน 5 aqmulhi
นายมารตุ บญุ

ทอง

ม.3 ส23103 สงัคมศกึษาพนืฐาน 5 7xiyvof
นางสาวนพพร 

 แกว้พบิลูย์

ม.3 ส 23104 ประวัตศิาสตร์ 5 ietdgu4
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.3 อ23105 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 5 alzp2ek ครพูลูสนิ

ม.3 อ23206
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
5  tqego5m

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.3 ง23101 การงานอาชพี 5

Q7V4-2FQ9-
84CTB 

(schoology)
ครวูชิาญ

ม.3 ง23225
งานประดษิฐจ์ากวัสดใุน

ทอ้งถนิ
รวม
หอ้ง qyucxlv

นางจริาวด ี   ชู
เกดิ

ม.3 ง23226 คกุกเีลศิรส
รวม
หอ้ง ti4susk

นางแววตา คง
ยก

ม.3 ง23227 เคก้อยา่งง่าย
รวม
หอ้ง 6gyochu

นางสารภ ี บญุ
รังษี

ม.3 ง23241 การขยายพันธุพ์ชื
รวม
หอ้ง

TCXP-67Z6-
PN4VP 

(schoology)

ครวูชิาญ   ชู
เกดิ

ม.3 พ23209 เพมิเตมิวอลเลยบ์อล
รวม
หอ้ง rytcxvr

นายอสิรางศ ์   
 กองอนิทร์



ม.4 ค31103 คณติศาตรพ์นืฐาน 1 vkgszmg ครภูฤศพร

ม.4 ค31204 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 1 d272jdc ครภูฤศพร

ม.4 ท31104 ภาษาไทยพนืฐาน 1 a5kfbgt
นางอจัจมิา  

เครอืวัลย์

ม.4 ว31105
การออกแบบและ

เทคโนโลยี
1 qcvjtxx ครวูรวฒุิ

ม.4 ว31201 ฟิสกิสเ์พมิเตมิ1 1 ie3eixj
นางสาวนุชญา 

 ทองพลู

ม.4 ว31282 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 1 kbevfiu
อภสิทิธ ิแกว้

มณี

ม.4 ส 31105 ประวัตศิาสตร์ 1 pczw3wx
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.4 อ31107 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 1 4ovhlrr ครพูลูสนิ

ม.4 อ31201
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
1 mmpc23n

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.4 อ31207 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 1 eov5n3v ครพูลูสนิ

ม.4 ค31103 คณติศาสตรพ์นืฐาน 2 yhej3so ครภูฤศพร

ม.4 ท31104 ภาษาไทยพนืฐาน 2 fhla4az
นางอจัจมิา  

เครอืวัลย์

ม.4 ท31206 วรรณกรรมทอ้งถนิ 2 igmeebs
นางอจัจมิา  

เครอืวัลย์

ม.4 ว31101
วทิยาศาสตรก์ายภาพ

(ฟิสกิส)์
2 z5zaoqo

นางสาวนุชญา 
 ทองพลู

ม.4 ว31105
การออกแบบและ

เทคโนโลยี
2 5lbo6rq ครวูรวฒุิ

ม.4 ว31282 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 jeaz5y7
อภสิทิธ ิแกว้

มณี



ม.4 ส 31105 ประวัตศิาสตร์ 2 g3ggzuf
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.4 อ31201
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
2  d7exriu

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.4 อ31207 ภาษาอังกฤษพนืฐาน 2 y3r2h7 ครพูลูนิ

ม.4 ค31103 คณติศาตรพ์นืฐาน 3 ◌nืqqe5bp ครภูฤศพร

ม.4 ง31229 เครอืงดมืสมัยนยิม 3 xenzfv5
นางจริาวด ี  ชู

เกดิ

ม.4 ง31229 เครอืงดมืสมัยนยิม 3 nnqrlsn
นางแววตา คง

ยก

ม.4 ง31229 เครอืงดมืสมัยนยิม 3 nbosgdd
นางสารภ ี บญุ

รังษี

ม.4 ง 31229 เครอืงดมืสมัยนยิม 3 mq2cbzb
นางอาณัต ิสขุ

สสุร

ม.4 ท31104 ภาษาไทยพนืฐาน 3 23mty3x
นางอจัจมิา  

เครอืวัลย์

ม.4 ท31206 วรรณกรรมทอ้งถนิ 3 3pupccb
นางอจัจมิา  

เครอืวัลย์

ม.4 ว31101
วทิยาศาสตรก์ายภาพ

(ฟิสกิส)์
3 hirncq2

นางสาวนุชญา 
 ทองพลู

ม.4 ว31105
การออกแบบและ

เทคโนโลยี
3 gd2ro7n ครวูรวฒุิ

ม.4 ว31282 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 3 6raq5xf
อภสิทิธ ิแกว้

มณี

ม.4 ส 31105 ประวัตศิาสตร์ 3 6o7l5ji
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.4 อ31201
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
3 ti74xut

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.4 ง31243 การปลกูพชืไมใ่ชด้นิ 2
รวม
หอ้ง

NZJD-7546-
ND44J 

(schoology)
ครสูเุทพ



ม.5 ค32103 คณติศาสตรพ์นืฐาน 1 feojuwe ครมูลธริา

ม.5 ค32103  คณติศาสตรพ์นืฐาน 1 feojuwe
คณุครมูลธริา 

พยนูการ

ม.5 ค32204 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 1 msrnypo ครมูลธริา

ม.5 ค32204 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 1 msrnypo
คณุครมูลธริา 

 พยนูการ

ม.5 ว32201  ฟิสกิสเ์พมิเตมิ3 1 ybofdwp
นางสาวนุชญา 

 ทองพลู

ม.5 ว32282 เทคโนโลยสีารสนเทศ 4 1 uiq5pci
อภสิทิธ ิแกว้

มณี

ม.5 ส 32103 สงัคมศกึษาพนืฐาน 1 6uu4r6b
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.5 ส32104 ประวัตศิาสตร์ 1 gniixqk
นางสาวปาน

ชนก หมูโ่สภณิ

ม.5 อ32201
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
1 p3cgf3d

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.5 ค32103 คณติศาสตรพ์นืฐาน 2 mlt2jmt ครมูลธริา

ม.5 ค32103  คณติศาสตรพ์นืฐาน 2 mlt2jmt
คณูครมูลธริา 

 พยนูการ

ม.5 ท32205 การเขยีน 2 2 igsslzw
นางอจัจมิา  

เครอืวัลย์

ม.5  ท33206 วรรณคดมีรดก 2 x75ouf6
ครหูนงึฤทัย สุ

วรรณะ

ม.5 ว32282  เทคโนโลยสีารสนเทศ 4 2 7fqyr4z
อภสิทิธ ิ แกว้

มณี

ม.5 ส 32103 สงัคมศกึษาพนืฐาน 2 vvsc5mz
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.5 ส32104 ประวัตศิาสตร์ 2 fvjxyzf
นางสาวปาน

ชนก หมูโ่สภณิ



ม.5 ส 32206
การปกครองทอ้งถนิของ

ไทย
2 ekmk2dg

ครรูอฮานะ  
ไชยยอด

ม.5 อ32201
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
2 xavlsfs

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.5 ค32103 คณติศาสตรพ์นืฐาน 3 p36uth2 ครมูลธริา

ม.5 ค32103 คณติศาสตรพ์นืฐาน 3 p36uth2
คณุครมูลธริา 

 พยนูการ

ม.5 ท32205 การเขยีน 2 3 lqgxjj2
นางอจัจมิา  

เครอืวัลย์

ม.5 ท33206 วรรณคดมีรดก 3 jrtkjlb
ครหูนงึฤทัย สุ

วรรณะ

ม.5 ว32282 เทคโนโลยสีารสนเทศ 4 3 uxrlo6a
อภสิทิธ ิ แกว้

มณี

ม.5 ส 32103 สงัคมศกึษาพนืฐาน 3 siwsz3y
ครรูอฮานะ  

ไชยยอด

ม.5 ส32104 ประวัตศิาสตร์ 3 etq6rqg
นางสาวปาน

ชนก หมูโ่สภณิ

ม.5 ส 32206
การปกครองทอ้งถนิของ

ไทย
3 ykgwyut

ครรูอฮานะ  
ไชยยอด

ม.5 อ32201
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
3 rj2u466

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.5 I30202 IS2 3

Q9F6-NX27-
2JQ27 

(schoology)
ครสูเุทพ

ม.5 ง32221 ชา่งอาหารพนืเมอืง
รวม
หอ้ง 3v5hd66

นางจริาวด ี  ชู
เกดิ

ม.5 ง 32227 คกุกเีสรมิสขุภาพ
รวม
หอ้ง cjlm6fx

นางอาณัต ิสขุ
สสุร

ม.5 ง32228 ขนมไทยทอ้งถนิ
รวม
หอ้ง btgad4i

นางแววตา คง
ยก

ม.5 ง32228 ชนมไทยทอ้งถนิ
รวม
หอ้ง ivyfnbu

นางสารภ ี บญุ
รังษี



ม.5 อ32207 ภาษาอังกฤษอา่น-เขยีน 4
รวม
หอ้ง p5qcx7f

นางจารุวัฒน ์ 
แสงนวล

ม.5 ง32241 การจัดสว่นหยอ่ม
รวม
หอ้ง

NDVS-T32P-
34D9H 

(schoology)
ครสูเุทพ

ม.6 ค33103 คณติศาสตรพ์นืฐาน 1 xcvioth ครภูฤษพร

ม.6 ค33204 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ 6 1 7kd76z4 ครภูฤศพร

ม.6 ง33102 การงานอาชพี 1 2bov7wm
นางสารภ ี บญุ

รังษี

ม.6  ท33104 ภาษาไทยพนืฐาน 1 hrsqeqg
ครหูนงึฤทัย สุ

วรรณะ

ม.6 ท33205 หลักภาษาไทย2 1 vdp5rlg
ครหูนงึฤทัย สุ

วรรณะ

ม.6 ว33201 ฟิสกิสเ์พมิเตมิ5 1 saxa7bk
นางสาวนุชญา 

 ทองพลู

ม.6 ว33242 ชวีวทิยาเพมิเตมิ 5 1 txlzbz4 ครศูริวัชร์

ม.6 ว 33262
โลก ดาราศาสตรแ์ละ

อวกาศ
1

34QX-KM6V-BF
KXS (รหสัเขา้ 
schoology ชนั 

นายมงคล  
จันทรท์อง

ม.6 ว33282 เทคโลโนยสีารสนเทศ 1 l2ql6cr
อภสิทิธ ิ แกว้

มณี

ม.6 ศ 33104 ศลิปพนืฐาน 1 jghuxiu
ครอูรพรรณ  
สวนจันทร์

ม.6 อ33201
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
1 dxyag7e

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.6 ค33103 คณติศาสตรพ์นืฐาน 2 5qwnbk2 ครภูฤศพร

ม.6 ง33102 การงานอาชพี 2 u3adbfo
นางสารภ ี บญุ

รังษี

ม.6 ท33104 ภาษาไทยพนืฐาน 2 tmzjan4
ครหูนงึฤทัย สุ

วรรณะ



ม.6  ท33205 หลักภาษาไทย2 2 vdp5rlg
ครหูนงึฤทัย สุ

วรรณะ

ม.6 ว33282 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 l2ql6cr
อภสิทิธ ิ แกว้

มณี

ม.6 ว33282 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 hsr7ljf
อภสิทิธ ิ แกว้

มณี

ม.6 ศ 33104 ศลิปะพนืฐาน 2 kfl45wk
ครอูรพรรณ  
สวนจันทร์

ม.6 อ33201
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
2 algah3s

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.6 ค33103 คณติศาสตรพ์นืฐาน 3 vz5wmt4 ครภูฤศพร

ม.6 ง33102 การงานอาชพี 3  xnqdy2x
นางสารถ ี บญุ

รังษี

ม.6  ท33104 ภาษาไทยพนืฐาน 3 nawjjgm
ครหูนงึฤทัย สุ

วรรณะ

ม.6  ท33205 หลักภาษาไทย2 3 5u5h5b7
ครหูนงึฤทัย สุ

วรรณะ

ม.6 ว33282 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 atrfd6t
อภสิทิธ ิ แกว้

มณี

ม.6 ศ 33104 ศลิปะพนืฐาน 3 espkx3f
ครอูรพรรณ  
สวนจันทร์

ม.6 อ33201
ภาษาอังกฤษเพอืการ

สอืสาร
3 s6r5ped

ครพูันไทร คง
สกุแกว้

ม.6 ง33222 การผลติเครอืงดมืประยุกต์
รวม
หอ้ง yk7nchs

นางสารภ ี บญุ
รังษี

ม.6 ง 33224 เคก้อยา่งง่าย
รวม
หอ้ง d7owrdo

นางอาณัต ิสขุ
สสุร

ม.6 ง33226 อาหารวา่ง
รวม
หอ้ง ugvq5xs

นางแววตา คง
ยก

ม.6 ง33227 อาหารจานเดยีว
รวม
หอ้ง et2bazf

นางจริาวด ี  ชู
เกดิ



ม.6 ง33243 การเพาะเห็ด
รวม
หอ้ง

4RKQ-W3N6-
5BWSG 

(schoology)
ครสูเุทพ


