
ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.4/1 ว30201 ฟิสิกส์ เพิม่เติม 1 ธิษณิน  พจน์พัฒนพล thkgmxl

ม.4/1 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 เมขลา  กุลตัน u5fhn6j

ม.4/1 ค31203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 พฤกษา   หนูเนื่อง oejoz3k

ม.4/1 ส31101 สังคมศึกษา รุ่งนภา เล่ือมใส zy74xge

ม.4/1 ส31102 ประวัติศาสตร์ นันทิพัฒน์ สุขสบาย jw3wxos

ม.4/1 ว30221 เคมี1 ธนพร บุญยกบัณฑิต bylip4o

ม.4/1 ว30109 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) วีระชาติ ศรีนิล w2bwbhy

ม.4/1 ว30241 ชีววิทยา 1 ชัยยงค์ หวังแต่ธรรม 6rljkfs

ม.4/1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา นราธิป สมบูรณ์ 63pbkvf

ม.4/1 อ31202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน นิภาพร ศรีนาค atywobf

ม.4/1 ท31101 ภาษาไทย เอริญญา มัจฉา tkex6hw

ม.4/1 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง jgjmo7y

ม.4/1 อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 อนุพล จันทร์บุตร ihzugnk
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.4/2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 เมขลา  กุลตัน 4xtwaca

ม.4/2 ค31203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 พฤกษา   หนูเนื่อง bmjri3i

ม.4/2 ส31101 สังคมศึกษา รุ่งนภา เล่ือมใส 6p3nvqk

ม.4/2 ส31102 ประวัติศาสตร์ นันทิพัฒน์ สุขสบาย hmx2kue

ม.4/2 ว30109 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) วีระชาติ ศรีนิล dta6zqo

ม.4/2 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา นราธิป สมบูรณ์ n75ux5m

ม.4/2 ศ31101 ดนตรีสากล สุวรรณชัย เพ็งสง zxrb6z5

ม.4/2 ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชัยยงค์ หวังแต่ธรรม qptphnm

ม.4/2 อ31202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน นิภาพร ศรีนาค kzvm45t

ม.4/2 ท31101 ภาษาไทย เอริญญา มัจฉา n654jzf

ม.4/2 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง 3m5tph5

ม.4/2 ท30201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กฤตยา ไหมแพง fulham

ม.4/2 อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 นายอนุพล จันทร์บุตร oiubnuj

ม.4/2 ว30217 การเขียนโปรแกรม1 จักรพงษ์ กุลมาลา qaeheyk

ม.4/2 จ 30201 ภาษาจีน 1 ชลธิชา กลัดสุข vwal754
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ม.4/3 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 เมขลา  กุลตัน webvdpb

ม.4/3 ค31203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 พฤกษา   หนูเนื่อง vtgif23

ม.4/3 ส31101 สังคมศึกษา รุ่งนภา เล่ือมใส ftwpsvt

ม.4/3 ส31102 ประวัติศาสตร์ นันทิพัฒน์ สุขสบาย lbxipsj

ม.4/3 ว30109 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) วีระชาติ ศรีนิล 6fug5v3

ม.4/3 ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชัยยงค์ หวังแต่ธรรม 5y3ykwq

ม.4/3 อ 31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พิชัยยุทธ. พรมสมบัติ l6tg6ps

ม.4/3 ว30275 อินเทอร์เน็ตเพือ่สรรพส่ิง วีระชาติ ศรีนิล yczd2mo

ม.4/3 ว30274การพัฒนาหุน่ยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ยนต์สุภากาญจน์ รักษาวงศ์ tfct7iv

ม.4/3 ท31101 ภาษาไทย เอริญญา มัจฉา z3kdmfe

ม.4/3 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง p23qzt6

ม.4/3 ท30201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กฤตยา ไหมแพง tu4dpb6

ม.4/3 อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 นายอนุพล จันทร์บุตร 3qxh5x7

ม.4/3 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา ธีรพล เพ็ชรสวี lkddnsf
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ม.4/4 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 เมขลา  กุลตัน iopkgit

ม.4/4 ส31101 สังคมศึกษา รุ่งนภา เล่ือมใส nptgcpv

ม.4/4 ส31102 ประวัติศาสตร์ นันทิพัฒน์ สุขสบาย tlmxzlm

ม.4/4 ว30109 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) วีระชาติ ศรีนิล 5q3limy

ม.4/4 ศ31101 ดนตรีสากล สุวรรณชัย เพ็งสง dgo6trk

ม.4/4 ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชัยยงค์ หวังแต่ธรรม swrsv7n

ม.4/4 ว30271 การเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ วีระชาติ ศรีนิล 3w3ealz

ม.4/4 อ31202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน นิภาพร ศรีนาค ec2zfua

ม.4/4 ท31101 ภาษาไทย เอริญญา มัจฉา d2lssog

ม.4/4 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง lehw3es

ม.4/4 ท30201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กฤตยา ไหมแพง m4rwmoy

ม.4/4 อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 นายอนุพล จันทร์บุตร grz6ouk

ม.4/4 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา ธีรพล เพ็ชรสวี gh3jq2m

ม.4/4 จ 30210 วิชาภาษาจีน 1 ชลธิชา กลัดสุข pr6xwhy

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/4
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