
รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางสาวประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์ ฟิสิกส์น่ารู้ ว20217 nmlsung 
2 นางปภาภัทร ก๊กแก้ว ประวัติศาสตร์ ส23102 77awiqu  
3 นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101 7nnkxzx 
4 นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม ภาษาไทย ท23101 7sc7t6l 
5 นายแสนสุข หมาดนุ้ย วิทยาการคำนวณ ว23103 4weehdi 
6 นางศิริรัตน์ ปูขาว คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 bqnd371 
7 นายปฐมพงษ์ รองเดช ศิลปะพื้นฐาน ศ23101 4fvjibt  
8 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง23101 pcu7qug 
9 นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์ สังคมศึกษาฯ ส23101 jsddaus 
10 นายนัสรัง อิบบราเฮง สุขศึกษาและพลศึกษ พ23101 zjcq62j 
11 นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 gvvlot5 
12 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว s5gs6lh 

 
  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางปภาภัทร ก๊กแก้ว สังคมศึกษาฯ ส23101 5k23s7n  
2 นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101 wn24ql7 
3 นายแสนสุข หมาดนุ้ย วิทยาการคำนวณ ว23103 oume4sw 
4 นายปิยะวัฒน์ รักราว ี คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 dkvu43n 
5 นายปฐมพงษ์ รองเดช ศิลปะพื้นฐาน ศ23101 e6j5vqg  
6 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง23101 pf4pl2v 
7 นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 6xs4zhb 
8 นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์ ประวัติศาสตร์  i2kicdo 
9 นายนัสรัง อิบบราเฮง สุขศึกษาและพลศึกษ พ23101 hlek7jj 
10 นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 ysh4ovr 
11 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว yilwwud 

 

  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางปภาภัทร ก๊กแก้ว ประวัติศาสตร์ ส23102 pfuzqje  
2 นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101 emu2an7 
3 นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม ภาษาไทย ท23101 l2xnxjm 
4 นายแสนสุข หมาดนุ้ย วิทยาการคำนวณ ว23103 bokgc6e 
5 นางศิริรัตน์ ปูขาว คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 Fnvf6v4 
6 นายปฐมพงษ์ รองเดช ศิลปะพื้นฐาน ศ23101 vggg5od  
7 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง23101 uuej5wq 
8 นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์ สังคมศึกษาฯ ส23101 vmh6ipm 
9 นายนัสรัง อิบบราเฮง สุขศึกษาและพลศึกษ พ23101 fir6cyf 
10 นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 uknokve 
11 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว ojn6dda 

 

  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางปภาภัทร ก๊กแก้ว สังคมศึกษาฯ ส23101 mvmzwx4 
2 นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101 65emuyk 
3 นายแสนสุข หมาดนุ้ย วิทยาการคำนวณ ว23103 mgjqmuf 
4 นายปิยะวัฒน์ รักราว ี คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 xzwrurr 
5 นายปฐมพงษ์ รองเดช ศิลปะพื้นฐาน ศ23101 atznp4f 
6 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง23101 x22wcyr 
7 นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 j63ifsc 
8 นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์ ประวัติศาสตร์ iitjrti 
9 นายนัสรัง อิบบราเฮง สุขศึกษาและพลศึกษ พ23101 fir6cyf 
10 นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 us5u6yx 
11 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว n3i5vtv 

 
  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางปภาภัทร ก๊กแก้ว ประวัติศาสตร์ ส23102 uinzi6q  
2 นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101 7ondxdk 
3 นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม ภาษาไทย ท23101 kcxx5dh 
4 นายแสนสุข หมาดนุ้ย วิทยาการคำนวณ ว23103 uluf5on 
5 นางวิลาสินี ปานเพชร การพูดเชิงสร้างสรรค์ ท20211 pjloybe 
6 นางศิริรัตน์ ปูขาว คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 xaxnlwe 
7 นายปฐมพงษ์ รองเดช ศิลปะพื้นฐาน ศ23101  ca6cpfi  
8 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง23101 q7uxmih 
9 นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์ สังคมศึกษาฯ ส23101 ukq2viu 
10 นายนัสรัง อิบบราเฮง สุขศึกษาและพลศึกษ พ23101 d55l5i7 
11 นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 tmi77ov 
12 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว hpqqv2w 

 
  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางปภาภัทร ก๊กแก้ว สังคมศึกษาฯ ส23101 7hkg47l  
2 นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101 qznzkhc 
3 นายแสนสุข หมาดนุ้ย วิทยาการคำนวณ ว23103 ni4rw2s 
4 นางวิลาสินี ปานเพชร การพูดเชิงสร้างสรรค์ ท20211 3qg45sz 
5 นายปิยะวัฒน์ รักราว ี คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 q3d4imo 
6 นายปฐมพงษ์ รองเดช ศิลปะพื้นฐาน ศ23101 ecvvy4o 
7 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง23101 rfwmlnf 
8 นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 olnge2v 
9 นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์ ประวัติศาสตร์  a5mcofz 
10 นายนัสรัง อิบบราเฮง สุขศึกษาและพลศึกษ พ23101 fk3i4w2 
11 นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 dmtvj3x 
12 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว jmyd5yb 

 
  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางปภาภัทร ก๊กแก้ว ประวัติศาสตร์ ส23102 5j27co3 
2 นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม ภาษาไทย ท23101 xfmkxpy 
3 นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์ เทคโนโลยี ว23103 4dk6s4k 
4 นายปิยะวัฒน์ รักราว ี คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 xr52zdg 
5 นายปฐมพงษ์ รองเดช ศิลปะพื้นฐาน ศ23101  4s3auf3  
6 นางสายพิน ปรังพันธ ์ การงานอาชีพฯ ง23101 pkve45m 
7 นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์ สังคมศึกษาฯ ส23101 kc66txv  
8 นายนัสรัง อิบบราเฮง สุขศึกษาและพลศึกษ พ23101 lrauirz 
9 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว zyz3mvu 
10 นางวันเพญ็ โพธิ์อำพล ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 Ic6mn4a 

 


