
ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.6/1 ว30245 ชีววิทยา 5 จินตนา โคกเขา ycilunv

ม.6/1 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร stsssek 

ม.6/1 ว30205 ฟิสิกส์ 5 อภิชาติ  สิงห์คีพงค์ hfu3qig

ม.6/1 ว30225 เคมี5 ปราโมทย์  สุกแดง wygk5uy

ม.6/1 อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน สุมาลี ประจ าน้อย oxzbo4d

ม.6/1 ส33101 สังคมศึกษา 4 เปียทิพย์  บุญแพง ga3jopb

ม.6/1 ศ33103 ดนตรี3 วิรยุทธ ศักดา cofg3d5

ม.6/1 ง 30103 การงานอาชีพ ธนูศร. สุวรรณหงษ์ m2xlag6

ม.6/1 ค33203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม5 นายเอกชัย หนูหลง gfm7rto

ม.6/1 ค33101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 นายเอกชัย หนูหลง itej3wt

ม.6/1 ท33101 ภาษาไทย 5 กฤตยา ไหมแพง sentw3p

ม.6/1 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน อนุพล จันทร์บุตร ndxiso6

ม.6/1 โอเน็ตม.6 เสริมโอเน็ต อนุพล จันทร์บุตร d5oas6f

ม.6/1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา ธีรพล เพ็ชรสวี ull7bqi
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.6/2 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร 2y4fsu3 

ม.6/2 อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน สุมาลี ประจ าน้อย pvbyech

ม.6/2 ม30303 ภาษามลาย3ู นูรูล สือแลแม fnudrhj

ม.6/2 - เสริมโอเน็ตคณิตศาสตร์ พฤกษา   หนูเนื่อง k4c7imp

ม.6/2 ว30107 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชัยยงค์ หวังแต่ธรรม y7rymr5

ม.6/2 ส33101 สังคมศึกษา 4 เปียทิพย์  บุญแพง suiwhf7

ม.6/2 ศ33103 ดนตรี3 วิรยุทธ ศักดา yq6pur2

ม.6/2 ค33101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 พนิดา ด าแก้ว nwb4r2z

ม.6/2 ค33203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม5 นายเอกชัย หนูหลง 6eg6lkw

ม.6/2 ท30209 ภาษาไทยประยุกต์ ทิตย์ติยา ดาบเงิน h3gb3y2

ม.6/2 ท33101 ภาษาไทย 5 กฤตยา ไหมแพง riif4eb

ม.6/2 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน อนุพล จันทร์บุตร fpblrjy

ม.6/2 ง 30103 การงานอาชีพ ฮาลีม๊ะ. ไชยมล qgb2dm7

ม.6/2 อ33202 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ปกธรรม เชาวนกฤษณกุล  4x2si4a

ม.6/2 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา ธีรพล เพ็ชรสวี 5ftbizl

ม.6/2 จ 30205 ภาษาจีน 5 ชลธิชา กลัดสุข vvodo5t
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.6/3 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร yp6l3ft

ม.6/3 อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน สุมาลี ประจ าน้อย pwdx7fj

ม.6/3 ม30303 ภาษามลาย3ู นูรูล สือแลแม x4cqbhd

ม.6/3 ว30107 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ธิษณิน  พจน์พัฒนพล gzukpk7

ม.6/3 ง30103 การงานอาชีพ ธัญญา ซ่ือตรง crtdbqa

ม.6/3 ส33101 สังคมศึกษา 4 เปียทิพย์  บุญแพง s4i7sqq

ม.6/3 ศ33103 ดนตรี3 วิรยุทธ ศักดา ntme4vs

ม.6/3 ค33101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 พนิดา ด าแก้ว v5uu22m

ม.6/3 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน คณพร แสงขาว fhe2z2r

ม.6/3 ค33203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม5 นายเอกชัย หนูหลง qzctosx

ม.6/3 ท30209 ภาษาไทยประยุกต์ ทิตย์ติยา ดาบเงิน m6xinhj

ม.6/3 ท33101 ภาษาไทย 5 กฤตยา ไหมแพง 532zxxu

ม.6/3 อ33202 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ปกธรรม เชาวนกฤษณกุล  bxyslmj

ม.6/3 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา ธีรพล เพ็ชรสวี lubwhbj

ม.6/3 จ 30205 ภาษาจีน 5 ชลธิชา กลัดสุข nsuipd5
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.6/4 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร k4tfi7j 

ม.6/4 อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน สุมาลี ประจ าน้อย kn3ywut

ม.6/4 ม30303 ภาษามลาย3ู นูรูล สือแลแม kcsmfv2

ม.6/4 ว30107 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ธิษณิน  พจน์พัฒนพล i4y5qft

ม.6/4 ส33101 สังคมศึกษา 4 เปียทิพย์  บุญแพง p5x5el5

ม.6/4 ศ33103 ดนตรี3 วิรยุทธ ศักดา dpt3ua5

ม.6/4 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน คณพร แสงขาว gxiqnjs

ม.6/4 - onet คณิตศาสตร์ เมขลา กุลตัน pyxanqy

ม.6/4 ค33101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 นายเอกชัย หนูหลง 37fjk4g

ม.6/4 ท30209 ภาษาไทยประยุกต์ ทิตย์ติยา ดาบเงิน 2etwofn

ม.6/4 ท33101 ภาษาไทย 5 กฤตยา ไหมแพง bnjphdx

ม.6/4 ง30103 การงานอาชีพ นภษร วัชรานันทกุล 2bte55j

ม.6/4 - เสริมโอเนตคณิตศาสตร์ สโรชินี ชุมกลม 27vxlsc

ม.6/4 จ30216 ภาษาจีน7 ชนินทร์ เหล่ือมใส 2niwnbq

ม.6/4 จ30217 ภาษาจีน8 ชนินทร์ เหล่ือมใส 6v3y77c

ม.6/4 อ33202 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ปกธรรม เชาวนกฤษณกุล  apmoomz

ม.6/4 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา ธีรพล เพ็ชรสวี fctpwh4

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/4
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