รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ที่

ชื่อ-นามสกุล

วิชาที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม
นางนิสา สงสม
นางพนิดา ชัยเสนีย์
นางสาวสายใจ กังแฮ
นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์
นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ
นางสาวณัฐวดี ระหัส

คณิตศาสตร์ ค21101
ภาษาไทย ท21101
สังคมศึกษา ส21101
ภาษาอังกฤษ อ21101
วิทยาศาสตร์ ว21101
ทัศนศิลป์ ศ21103
เทคโนโลยี ว21103
สุขศึกษา พ21101
ประวัติศาสตร์ ส21102

เบอร์โทรศัพท์
086-266-2249
083-181-3960
094-806-9357
081-535-5798
089-829-2012
095-429-5385
095-262-2857
093-576-6634

ไอดี Line
wichchuda2508
gift_nisa
0948069537
0815355798
phattranit3965
Nee256333
kaluae
Visut24.
0935766334

facebook
Wichchuda laotrakoonngarm
Nisa Thanasarpongsakorn
Joy Panida
Saijai Kanghae
ภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์
Fatima Klungkong
วิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
ko sut
Nattawadee rahas

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
a5g4yhn
7texxdi
oljzxxp
4iy6w5x
f5rvnzs
zqnepwj
z7t4zah
g4pdxpo
ffjgm31

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ที่

ชื่อ-นามสกุล

วิชาที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางปิยาภรณ์ รัตน์แก้ว
นางวิลาสินี ปานเพชร
นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง
นางสาวสายใจ กังแฮ
นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล
นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ
นางสาวณัฐวดี ระหัส

คณิตศาสตร์ ค21101
ภาษาไทย ท21101
สังคมศึกษา ส21101
ภาษาอังกฤษ อ21101
วิทยาศาสตร์ ว21101
ทัศนศิลป์ ศ21103
เทคโนโลยี ว21103
สุขศึกษา พ21101
ประวัติศาสตร์ ส21102

เบอร์โทรศัพท์
086-278-2338
061-5982426
095-2574162
081-535-5798
089-648-1548
095-429-5385
095-262-2857
093-576-6634

ไอดี Line
0862782338
ครูเขี้ยว
Natnicha 0108
0815355798
bebeelee
Nee256333
kaluae
Visut24.
0935766334

facebook
ปิยาภรณ์ รัตนแก้ว
วิลาสินี ปานเพชร
Natnicha Janyong
Saijai Kanghae
B Be Lee
Fatima Klungkong
วิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
ko sut
Nattawadee rahas

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
54m5xb6
bikrbco
lqkedik
2hf52vp
jbfddmk
bxe6uym
cmcbaml
w6ecw67
ojphvq4

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ที่

ชื่อ-นามสกุล

วิชาที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม
นางนิสา สงสม
นางพนิดา ชัยเสนีย์
นางสาวสายใจ กังแฮ
นางกรกต ลาวเพ็ชร์
นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ
นางสาวณัฐวดี ระหัส

คณิตศาสตร์ ค21101
ภาษาไทย ท21101
สังคมศึกษา ส21101
ภาษาอังกฤษ อ21101
วิทยาศาสตร์ ว21101
ทัศนศิลป์ ศ21103
เทคโนโลยี ว21103
สุขศึกษา พ21101
ประวัติศาสตร์ ส21102

เบอร์โทรศัพท์
086-266-2249
083-181-3960
094-806-9357
081-535-5798
093-617-8197
095-429-5385
095-262-2857
093-576-6634

ไอดี Line
wichchuda2508
gift_nisa
0948069537
0815355798
Nee256333
kaluae
Visut24.
0935766334

facebook
Wichchuda laotrakoonngarm
Nisa Thanasarpongsakorn
Joy Panida
Saijai Kanghae
Korakot Laophet
Fatima Klungkong
วิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
ko sut
Nattawadee rahas

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
zxkulk6
yrzfcrd
oaohpqx
e5oxn5n
7b5syki
56e77x4
4nxtnum
h5fa24p
qjdrabm

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ที่

ชื่อ-นามสกุล

วิชาที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางปิยาภรณ์ รัตน์แก้ว
นางวิลาสินี ปานเพชร
นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง
นางสาวสายใจ กังแฮ
นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล
นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ
นางสาวณัฐวดี ระหัส

คณิตศาสตร์ ค21101
ภาษาไทย ท21101
สังคมศึกษา ส21101
ภาษาอังกฤษ อ21101
วิทยาศาสตร์ ว21101
ทัศนศิลป์ ศ21103
เทคโนโลยี ว21103
สุขศึกษา พ21101
ประวัติศาสตร์ ส21102

เบอร์โทรศัพท์
086-278-2338
061-5982426
095-2574162
081-535-5798
089-648-1548
095-429-5385
095-262-2857
093-576-6634

ไอดี Line
0862782338
ครูเขี้ยว
Natnicha 0108
0815355798
bebeelee
Nee256333
kaluae
Visut24.
0935766334

facebook
ปิยาภรณ์ รัตนแก้ว
วิลาสินี ปานเพชร
Natnicha Janyong
Saijai Kanghae
B Be Lee
Fatima Klungkong
วิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
ko sut
Nattawadee rahas

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
vnajlrw
2s6nj65
fgxipon
jppplis
saqpmn6
vztgfor
qg24nq2
pur24zt
iphqqoz

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-นามสกุล
นางปิยาภรณ์ รัตน์แก้ว
นางนิสา สงสม
นางพนิดา ชัยเสนีย์
นางสาวสายใจ กังแฮ
นางกรกต ลาวเพ็ชร์
นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ
นางสาวณัฐวดี ระหัส

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ ค21101
ภาษาไทย ท21101
สังคมศึกษา ส21101
ภาษาอังกฤษ อ21101
วิทยาศาสตร์ ว21101
ทัศนศิลป์ ศ21103
เทคโนโลยี ว21103
สุขศึกษา พ21101
ประวัติศาสตร์ ส21102

เบอร์โทรศัพท์

ไอดี Line

086-278-2338
083-181-3960
094-806-9357
081-535-5798
093-617-8197
095-429-5385
095-262-2857

0862782338
gift_nisa
0948069537
0815355798

093-576-6634

Nee256333
kaluae
Visut24.
0935766334

facebook
ปิยาภรณ์ รัตนแก้ว
Nisa Thanasarpongsakorn
Joy Panida
Saijai Kanghae
Korakot Laophet
Fatima Klungkong
วิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
ko sut
Nattawadee rahas

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
7jfyh54
5kh5dbk
Asvn7c4
dkwxuxd
tocdztl
fzt4sew
o4p2lg5
az6k57j
m7ktc5c

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-นามสกุล
นางปิยาภรณ์ รัตน์แก้ว
นางนิสา สงสม
นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง
นางสาวสายใจ กังแฮ
นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์
นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ
นางสาวณัฐวดี ระหัส

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ ค21101
ภาษาไทย ท21101
สังคมศึกษา ส21101
ภาษาอังกฤษ อ21101
วิทยาศาสตร์ ว21101
ทัศนศิลป์ ศ21103
เทคโนโลยี ว21103
สุขศึกษา พ21101
ประวัติศาสตร์ ส21102

เบอร์โทรศัพท์
086-278-2338
083-181-3960
095-257-4162
081-535-5798
089-829-2012
095-429-5385
095-262-2857
093-576-6634

ไอดี Line
0862782338
gift_nisa
Natnicha 0108
0815355798
phattranit3965
Nee256333
kaluae
Visut24.
0935766334

facebook
ปิยาภรณ์ รัตนแก้ว
Nisa Thanasarpongsakorn
Natnicha Janyong
Saijai Kanghae
ภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์
Fatima Klungkong
วิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
ko sut
Nattawadee rahas

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
xq7ugti
r7bygmk
eduvbaf
3uwuklp
siks45b
yswwtxp
Np3gmqv
5zwy3zs
4sbfzoo

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ที่

ชื่อ-นามสกุล

วิชาที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม
นางนิสา สงสม
นางพนิดา ชัยเสนีย์
Ms.Emelie
นางกรกต ลาวเพ็ชร์
นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ
นางสาวณัฐวดี ระหัส

คณิตศาสตร์ ค21101
ภาษาไทย ท21101
สังคมศึกษา ส21101
ภาษาอังกฤษ อ21101
วิทยาศาสตร์ ว21101
ทัศนศิลป์ ศ21103
เทคโนโลยี ว21103
สุขศึกษา พ21101
ประวัติศาสตร์ ส21102

เบอร์โทรศัพท์
086-266-2249
083-181-3960
094-806-9357
087-270-8168
093-617-8197
095-429-5385
095-262-2857
093-576-6634

ไอดี Line
wichchuda2508
gift_nisa
0948069537
Nee256333
kaluae
Visut24.
0935766334

facebook
Wichchuda laotrakoonngarm
Nisa Thanasarpongsakorn
Joy Panida
Epm Pem
Korakot Laophet
Fatima Klungkong
วิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
ko sut
Nattawadee rahas

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
6voto3m
og24fb5
5o6e7tl
k7tdw75
6dxay7u
2az6e7z
yn5qvqe
aythtkt
btaexzv

