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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroomo 

1 นายสมชาย ผลจรุง คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 zehmbpi 
2 นายสมชาย ผลจรุง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  mnzqzhc 
3 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง22101 by4m2jj 
4 นางแฉล้ม หาญกลับ ภาษาอังกฤษ อ22101 q2c4svq 
5 นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์ วิทยาศาสตร์ ว22101 3nnhsbj 
6 นายธนดล ชิดโพธิ์ ทัศนศิลป์ ศ22103 xcesclj 
7 นางสาวณัฐวดี ระหัส สังคมฯ ส22101 ylufytv 
8 นางสาวสุกัลญา หาบหา ภาษาไทย ท22101 xt53xp6 
9 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์ เทคโนโลยี  ว22103 3dkiezc 
10 นางพนิดา ชัยเสนีย์ ประวัติศาสตร์ ส22102 l7sgvfv 
11 นายศรัญญู รัตนมณีวรกุล สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 Mnz3a2v 
12 นางสาวอรอมล พลหลา แนะแนว jufuttg  
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางแฉล้ม หาญกลับ ภาษาอังกฤษ อ22101 yxkgibb 
2 นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์ วิทยาศาสตร์ ว22101 ojx5vgr 
3 นายธนดล ชิดโพธิ์ ทัศนศิลป์ ศ22103 3bin5rh 
4 นางพนัดดา ชินรินทร ์ ภาษาไทย ท22101 ws5b233 
5 นางสาววิชุดา จิตรเท่ียง คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 mqk65lb 
6 นางสาววิชุดา จิตรเท่ียง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  sm27qvf 
7 นายศรัญญู รัตนมณีวรกุล สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 Xghjj6y 
8 นางพนิดา ชัยเสนีย์ ประวัติศาสตร์ ส22102 nx2nbhj 
9 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์ เทคโนโลยี  ว22103 trxaqvi 
10 นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ย่อง สังคมศึกษาฯ ส22101 pc3c5g3 
11 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง22101 w3hhvju 
12 นางสาวอรอมล พลหลา แนะแนว xxjsq3m 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นายณฐกร อ่อนเกล้ียง โลกดาราศาสตร์ ว22102 2sqqz5k 
2 นายสมชาย ผลจรุง คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 st5ffry 
3 นายสมชาย ผลจรุง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  5b7zslx 
4 นางแฉล้ม หาญกลับ ภาษาอังกฤษ อ22101 vbgacuc 
5 นางสาวณัฐวดี ระหัส สังคมฯ ส22101 tntulrb 
6 นายธนดล ชิดโพธิ์ ทัศนศิลป์ ศ22103 lsit7rt 
7 นางสาวสุกัลญา หาบหา ภาษาไทย ท22101 kl4sjt7 
8 นายศรัญญู รัตนมณีวรกุล สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 Lms4u2t 
9 นางพนิดา ชัยเสนีย์ ประวัติศาสตร์ ส22102 dxchcfb 
10 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์ เทคโนโลยี  ว22103 rpjyh7s 
11 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง22101 iggbja2 
12 นางสาวอรอมล พลหลา แนะแนว 5pgh6v2  
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางแฉล้ม หาญกลับ ภาษาอังกฤษ อ22101 ejj4gla 
2 นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์ วิทยาศาสตร์ ว22101 72ffw2h 
3 นายธนดล ชิดโพธิ์ ทัศนศิลป์ ศ22103 ieqz46j 
4 นางพนัดดา ชินรินทร ์ ภาษาไทย ท22101 zypszyu 
5 นางสาววิชุดา จิตรเท่ียง คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 eoqclf3 
6 นางสาววิชุดา จิตรเท่ียง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  e5bm7tp 
7 นายศรัญญู รัตนมณีวรกุล สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 otghris 
8 นางพนิดา ชัยเสนีย์ ประวัติศาสตร์ ส22102  Pwrpkrd 
10 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์ เทคโนโลยี  ว22103 uwn6yc5 
11 นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ย่อง สังคมศึกษาฯ ส22101 yq34s4a 
12 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง22101 Wybzptn 
13 นางสาวอรอมล พลหลา แนะแนว rr2q7hr 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นายณฐกร อ่อนเกล้ียง โลกดาราศาสตร์ ว22102  xsneyyi 
2 นายสมชาย ผลจรุง คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ค22101  uq4o4ts 
3 นางแฉล้ม หาญกลับ ภาษาอังกฤษ อ22101 z6ako7a 
4 นางสาวณัฐวดี ระหัส สังคมฯ ส22101 gxivglh 
5 นายธนดล ชิดโพธิ์ ทัศนศิลป์ ศ22103 73azdkn 
6 นางสาวสุกัลญา หาบหา ภาษาไทย ท22101 2t56ws5 
7 นางสาวสุกัลญา หาบหา วรรณกรรมพื้นบ้าน ท20206 egatbnb 
8 นายศรัญญู รัตนมณีวรกุล สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 5grv337 
9 นางพนิดา ชัยเสนีย์ ประวัติศาสตร์ ส22102 b77lzj4 
10 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์ เทคโนโลยี  ว22103 3wl3xu3 
11 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง22101 qm4tbka 
12 นางสาวอรอมล พลหลา แนะแนว ir4tm5z  
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นายภคพล ปัญจวงศ์ ฟุตบอล 3 พ20211 xrnzxjh 
2 นางแฉล้ม หาญกลับ ภาษาอังกฤษ อ22101 e77lzi6 
3 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ นาฏศิลป์ไทย 3  ศ20263  cypu66x 
4 นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์ วิทยาศาสตร์ ว22101 7rzeqfy 
5 นายธนดล ชิดโพธิ์ ทัศนศิลป์ ศ22103 a4di4k2 
6 นางพนัดดา ชินรินทร ์ ภาษาไทย  ท22101 Lvaaeaw 
 นางสาวสุกัลญา หาบหา วรรณกรรมพื้นบ้าน ท20206 axp62vu 
7 นางสาววิชุดา จิตรเท่ียง คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 u5m45uu 
8 นายศรัญญู รัตนมณีวรกุล สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 Ae3h36n 
9 นางพนิดา ชัยเสนีย์ ประวัติศาสตร์ ส22102 cxyfluu 
10 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์ เทคโนโลยี  ว22103  nx5dsvk 
11 นายเอกลักษณ์ หาดสุด ทฤษฏีดนตรีสากล 3 fyijcp6 
12 นายเอกลักษณ์ หาดสุด ทักษะดนตรีสากล 3 lemqj2s 
13 นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ย่อง สังคมศึกษาฯ ส22101 Ysxmycr 
14 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง22101 ausq3t5 
15 นางสาวอรอมล พลหลา แนะแนว f7ssftu   
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  classroom 

1 นางสาวณัฐวดี ระหัส สังคมฯ ส22101 7t2sugs 
2 นายธนดล ชิดโพธิ์ ทัศนศิลป์ ศ22103 f6jiwoe 
3 นางพนัดดา ชินรินทร ์ ภาษาไทย ท21201 esm6dji 
4 นางสาวจุฑามาศ  มิลินทวิสมัย ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101 hmceen6 
5 นางกรกต ลาวเพ็ชร์ เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ว20205  mrs6wef 
6 นางกรกต ลาวเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว22101 6hwqir4 
7 นายศรัญญู รัตนมณีวรกุล สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 N6rd7gl 
8 นางลักขณา ศรีพุทธคุณ โครงานคณิตศาสตร์ qy5y353 
9 นางพนิดา ชัยเสนีย์ ประวัติศาสตร์ ส22102 7bhbvog 
10 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์ เทคโนโลยี  ว22103 zrmurad 
11 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง22101 Phncnbq 
12 นางสาวอรอมล พลหลา แนะแนว ynkoloo 

 


