รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-นามสกุล
นายมาณิตย์ คดีพิศาล
นางชมพูเนกข์ อะโรคา
นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม
นายมนัส สาเหล้
นางสุมาลี ทองสุด
นางศิริรัตน์ ปูขาว
นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ
นายตะวัน เอี่ยมพงษา
นายรังสฤษณ์ คำหมื่น
นางสาวอมฤตา โอมณี
นางสาวนิชาภัทร คำทอง
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
นางสาวอรวรรณ ดีเบา
นายนัสรัง อิบบราเฮง
นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์
นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

วิชาที่สอน
เคมี 3 ว32223
เสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ ค30203
ภาษาไทย ท32101
อาเซียนศึกษา
สังคมศึกษาฯ ส32101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101
การงานอาชีพฯ ง32101
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201
วิทยาการคำนวณ ว31883
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101
ชีววิทยา 3
ศิลปะพื้นฐาน ศ32101
แนะแนว
สุขศึกษาและพลศึกษา
ฟิสิกส์3 เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32201

รหัสเข้าชั้นเรียน
Google classroom
3sbm5lb
ehsthi5
eji4t32
746elb6
u4ydaf5
rphkjzs
y2r7jqx
cbck7ap
6tqitvx
peywiix
mkbuc6v
erh6xts
22bsmx6
s3ighmo
p2tpa67
Zcyvl7w

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ที่

ชื่อ-นามสกุล

วิชาที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16

นายมาณิตย์ คดีพิศาล
นางชมพูเนกข์ อะโรคา
นายมนัส สาเหล้
นางสุมาลี ทองสุด
นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ
นายตะวัน เอี่ยมพงษา
นายรังสฤษณ์ คำหมื่น
นางสาวอมฤตา โอมณี
นางสาวนิชาภัทร คำทอง
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล
นางสาวอรวรรณ ดีเบา
นายนัสรัง อิบบราเฮง
นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์
นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

เคมี 3 ว32223
คณิตศาสตร์ ค32101
อาเซียนศึกษา
สังคมศึกษาฯ ส32101
การงานอาชีพฯ ง32101
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201
วิทยาการคำนวณ ว31883
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101
ชีววิทยา 3
ศิลปะพื้นฐาน ศ32101
ภาษาไทยพื้นฐาน ท32101
แนะแนว
สุขศึกษาและพลศึกษา
ฟิสิกส์3 เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32201

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
xtp6dvv
v2kf6ce
whqxiq7
nbbrfn2
gpa4lvw
3imzy5y
2ymtrju
ukjpa3p
gddxmzj
n3wnkhf
avlpfzw
b5chqzl
Vhtsxgg
5v7gkcy
Kw652cn

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-นามสกุล
นายมาณิตย์ คดีพิศาล
นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม
นายมนัส สาเหล้
นางสุมาลี ทองสุด
นางสุกัลญา หาบหา
นางศิริรัตน์ ปูขาว
นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ
นายตะวัน เอี่ยมพงษา
นายรังสฤษณ์ คำหมื่น
นางสาวอมฤตา โอมณี
นางสาวนิชาภัทร คำทอง
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
นางสาวอรวรรณ ดีเบา
นายนัสรัง อิบบราเฮง
นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์
นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

วิชาที่สอน
เคมี 3 ว32223
ภาษาไทย ท32101
อาเซียนศึกษา
สังคมศึกษาฯ ส32101
โครงงานภาษาไทย I30201
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101
การงานอาชีพฯ ง32101
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201
วิทยาการคำนวณ ว31883
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101
ชีววิทยา 3
ศิลปะพื้นฐาน ศ32101
แนะแนว
สุขศึกษาและพลศึกษา
ฟิสิกส์3 เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32201

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
ay7od2h
xq67ljz
bgfonou
odpc7oo
ozv6yl7
5qduvsq
gmtwhr6
eq47eeo
udzhb7p
euhkxdc
34mwvaw
swlcoj7
na6epru
S4ieqni
fk994c3
6aj5gqp

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายนัสรัง อิบบราเฮง
นางชมพูเนกข์ อะโรคา
นางนิสา สงสม
นายมนัส สาเหล้
นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล
นางวิลาสินี ปานเพชร
นางสุมาลี ทองสุด

วิชาที่สอน

สุขศึกษาและพลศึกษา
คณิตศาสตร์ ค32101
วรรณคดีไทยสุโขทัยและอยุธยา ท30216
อาเซียนศึกษา
ธรณีวิทยา ว30263
หลักภาษาไทย ท30218
สังคมศึกษาฯ ส32101
นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย
การสืบค้นและสร้างองค์ความรู้ อ30201
นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ
การงานอาชีพฯ ง32101
นายตะวัน เอี่ยมพงษา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201
นายรังสฤษณ์ คำหมื่น
วิทยาการคำนวณ ว31883
นางสาวอมฤตา โอมณี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
ศิลปะพื้นฐาน ศ32101
นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล ภาษาไทยพื้นฐาน ท32101
นางสาวอรวรรณ ดีเบา
แนะแนว
นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32201

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
Xghtwy3
rdohtbr
jvvgieh
r3qdrxi
kwii6rv
ptn2ial
sb3ckkn
iwmikob
dx5mlp6
zl2fd2m
uet2jcw
3cxmmoj
jkmzgp3
zg7efky
Ypbqzls
5gehuxr

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายนัสรัง อิบบราเฮง
นางชมพูเนกข์ อะโรคา
นางนิสา สงสม
นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม
นายมนัส สาเหล้
นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล
นางวิลาสินี ปานเพชร
นางสุมาลี ทองสุด
นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ
นายรังสฤษณ์ คำหมื่น
นางสาวอมฤตา โอมณี
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
นางสาวอรวรรณ ดีเบา
นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
คณิตศาสตร์ ค32101
วรรณคดีไทยสุโขทัยและอยุธยา ท30216
ภาษาไทย ท32101
อาเซียนศึกษา
ธรณีวิทยา ว30263
หลักภาษาไทย ท30218
สังคมศึกษาฯ ส32101
การงานอาชีพฯ ง32101
วิทยาการคำนวณ ว31883
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101
ศิลปะพื้นฐาน ศ32101
แนะแนว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32201

รหัสเข้าชั้นเรียน
Google classroom
whjcymo
3todyvf
xlxjda6
cpkwux4
4v6ntmd
evx6d6w
vec2iul
mkfwtlf
4u7wpjx
tvxlnpm
za274f2
4t37dpw
bufpcme
5mqgf7e

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ที่

ชื่อ-นามสกุล

วิชาที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16

นายนัสรัง อิบบราเฮง
นางชมพูเนกข์ อะโรคา
นางนิสา สงสม
นายมนัส สาเหล้
นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล
นางวิลาสินี ปานเพชร
นางสุมาลี ทองสุด
นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ
นายรังสฤษณ์ คำหมื่น
นางสาวอมฤตา โอมณี
นางสาวอมฤตา โอมณี
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล
นางสาวอรวรรณ ดีเบา
นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

สุขศึกษาและพลศึกษา
คณิตศาสตร์ ค32101
วรรณคดีไทยสุโขทัยและอยุธยา ท30216
อาเซียนศึกษา
ธรณีวิทยา ว30263
หลักภาษาไทย ท30218
สังคมศึกษาฯ ส32101
การงานอาชีพฯ ง32101
วิทยาการคำนวณ ว31883
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101
ศิลปะพื้นฐาน ศ32101
ภาษาไทยพื้นฐาน ท32101
แนะแนว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32201

รหัสเข้าชั้นเรียน Google
classroom
Sdbf7fu
sototxo
xa6jk3j
76p5aw4
rnln44j
6f35asy
bpddcck
o4uof7z
azqhpo3
clbszxz
6m7xtpw
r6fgrzq
ckpibyj
ukmtvh5
3gimppu

รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ที่

ชื่อ-นามสกุล

วิชาที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นายนัสรัง อิบบราเฮง
นางชมพูเนกข์ อะโรคา
นางนิสา สงสม
นายปิยะธิดา จันทพันธ์
นายปิยะธิดา จันทพันธ์
นายมนัส สาเหล้
นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล
นางวิลาสินี ปานเพชร
นางสุมาลี ทองสุด
นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ
นายรังสฤษณ์ คำหมื่น
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล
นางสาวอรวรรณ ดีเบา
นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

สุขศึกษาและพลศึกษา
คณิตศาสตร์ ค32101
วรรณคดีไทยสุโขทัยและอยุธยา ท30216
นาฏศิลป์ไทย3 ศ30263
ศิลปะการออกกแบบเพื่อการแสดง1 ศ30283
อาเซียนศึกษา
ธรณีวิทยา ว30263
หลักภาษาไทย ท30218
สังคมศึกษาฯ ส32101
การงานอาชีพฯ ง32101
วิทยาการคำนวณ ว31883
ศิลปะพื้นฐาน ศ32101
ทฤษฏีดนตรีสากล 3
ทักษะดนตรีสากล 3
ภาษาไทยพื้นฐาน ท32101
แนะแนว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32201

รหัสเข้าชั้นเรียน
Google classroom
Lz2x6q6
benjuxn
g3flxjb
javtemg
fkxrtnm
ubl2pot
ahoo57s
aordhao
4v4d5z3
5liy6pv
zxlvv2s
2tbkf5s
gp7vkiy
Overuwc
gip44jz
Zblrfjq
5b6glkt

