
ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.5/1 ว30243 ชีววิทยา 3 จินตนา โคกเขา lkfvur2

ม.5/1 ศ32101 ทัศนศิลป์ วัฒนา สุขใส 5bs252g

ม.5/1 ค32101 คณิตศาสตร์3 ยุภา สมบัติวงศ์ 6pwojdz

ม.5/1 ว30203 ฟิสิกส์ 3 อภิชาติ  สิงห์คีพงค์ uqwtrvg

ม.5/1 ท 32101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 3 ธนพร บุญยกบัณฑิต gvhl5py

ม.5/1 ส32102 ประวัติศาสตร์ ธีรนัย สนิยา bwm6edh

ม.5/1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา นราธิป สมบูรณ์ ortumcn

ม.5/1 ว30223 เคมี3 ปราโมทย์ สุกแดง lt5w7uu

ม.5/1 ส32101 สังคมศึกษา 3 เปียทิพย์  บุญแพง prpqut5

ม.5/1 ค32203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม3 พนิดา ด าแก้ว ffhv3am

ม.5/1 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ศุภลักษณ์ อรุณโชติ vnfdemo

ม.5/1 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง vzthkyx

ม.5/1 เสริมจีน(ไม่มีรหัส) เสริมจีน สมบัติ บุญช่วน gere4ex

ม.5/1 อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 4 ปิยณัฐ เจริญพงศ์ e2avum2

ม.5/1 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ปกธรรม เชาวนกฤษณกุล  jvamtfy
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.5/2 ศ32101 ทัศนศิลป์ วัฒนา สุขใส Zt3sjsf

ม.5/2 ค32101 คณิตศาสตร์3 ยุภา สมบัติวงศ์ 3wzdy7d

ม.5/2 ท 32101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 3 ธนพร บุญยกบัณฑิต hdx2vo5

ม.5/2 ส32102 ประวัติศาสตร์ ธีรนัย สนิยา imr5hln

ม.5/2 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา นราธิป สมบูรณ์ 6mye3cj

ม.5/2 ศ30205 เส้นสายลายศิลป์ วัฒนา สุขใส s5bbepe

ม.5/2 I30201 การศึกษาค้นคว้าฯ จิตรา   ดีวินิจ ohqme7m

ม.5/2 ศ30204 ดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง ศรเทพ แก้วกระจ่าง afxp2qb

ม.5/2 ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 ปราโมทย์ สุกแดง p5lwka4

ม.5/2 ส32101 สังคมศึกษา 3 เปียทิพย์  บุญแพง cdnatzh

ม.5/2 ค32203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม3 พนิดา ด าแก้ว ya3w5kv

ม.5/2 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง ls737ae

ม.5/2 อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 4 ปิยณัฐ เจริญพงศ์ cacqccl

ม.5/2 ท30203 ทักษะการส่ือสาร กฤตยา ไหมแพง tesvo53

ม.5/2 จ30203 ภาษาจีน3 ชนินทร์ เหล่ือมใส odycspu

ม.5/2 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ปกธรรม เชาวนกฤษณกุล cqoaper
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.5/3 ศ32101 ทัศนศิลป์ วัฒนา สุขใส k7rh2n3

ม.5/3 ค32101 คณิตศาสตร์3 ยุภา สมบัติวงศ์ ml5jizn

ม.5/3 ท 32101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 3 ธนพร บุญยกบัณฑิต gfr7l6s

ม.5/3 ส32102 ประวัติศาสตร์ ธีรนัย สนิยา 7s2p6dp

ม.5/3 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา นราธิป สมบูรณ์ hwe477a

ม.5/3 I30201 การศึกษาค้นคว้าฯ จิตรา   ดีวินิจ qkpj7w6

ม.5/3 ศ30204 ดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง ศรเทพ แก้วกระจ่าง hwgoazb

ม.5/3 ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) ปัทมา ศรีเพชร cwoap3r

ม.5/3 ว30237 การบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บ วีระชาติ ศรีนิล tswl23i

ม.5/3 ว30278 ส่ือมัลติมีเดีย วีระชาติ ศรีนิล 4vzz2lw

ม.5/3 ส32101 สังคมศึกษา 3 เปียทิพย์  บุญแพง 4fhhzgq

ม.5/3 ค32203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม3 พนิดา ด าแก้ว nsd2u7m

ม.5/3 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง z2zxuno

ม.5/3 อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 4 ปิยณัฐ เจริญพงศ์ r4omg7w

ม.5/3 ท30203 ทักษะการส่ือสาร กฤตยา ไหมแพง ggt5non

ม.5/3 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ปกธรรม เชาวนกฤษณกุล  7rc3igt
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.5/4 ศ32101 ทัศนศิลป์ วัฒนา สุขใส Ifkdgul

ม.5/4 ค32101 คณิตศาสตร์3 ยุภา สมบัติวงศ์ qmhycwb

ม.5/4 ท 32101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 3 ธนพร บุญยกบัณฑิต fzbwp6d

ม.5/4 ส32102 ประวัติศาสตร์ ธีรนัย สนิยา splmrmp

ม.5/4 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา นราธิป สมบูรณ์ 4yt6hyo

ม.5/4 ศ30205 เส้นสายลายศิลป์ วัฒนา สุขใส Um6vql4

ม.5/4 I30201 การศึกษาค้นคว้าฯ จิตรา   ดีวินิจ mnvdsjt

ม.5/4 ศ30204 ดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง ศรเทพ แก้วกระจ่าง h2gjnv2

ม.5/4 ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) ปัทมา ศรีเพชร 4vbcyan

ม.5/4 ส32101 สังคมศึกษา 3 เปียทิพย์  บุญแพง ycufolk

ม.5/4 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง kll5c5o

ม.5/4 ทักษะการส่ือสาร ทักษะการส่ือสาร สมบัติ บุญช่วน mixcyde

ม.5/4 อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 4 ปิยณัฐ เจริญพงศ์ yrsjrr6

ม.5/4 จ30213 ภาษาจีน4 ชนินทร์ เหล่ือมใส 3v2rxn6

ม.5/4 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ปกธรรม เชาวนกฤษณกุล m7havj7

ม.5/4 จ 30212 ภาษาจีน 3 ชลธิชา กลัดสุข 4koqjd6

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/4
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