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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  

classroom 
1 นางสาวประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์ ฟิสิกส์ ว31202 Gzc5edt 
2 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา เคมี 1 ว31221 6cjxrhb 
3 นายภคพล ปัญจวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา bxnceib 
4 นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ ชีววิทยา 1  atloyei 
5 นางแก้วตา จินตาแก้ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม gnciyvo 
6 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ ศิลปะ ศ31101 if4refr 
7 นางสาวจุฑามาศ  มิลินทวิสมัย ภาษาอังกฤษเพื่อนการส่ือสาร อ31201 3b2e6n4 
8 นายสามารถ กังแฮ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ve57btz   
9 นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน ์ วิทยาการคำนวณ ว31883 4fuxrbh 
10 นางลักขณา ศรีพุทธคุณ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 nu2vkhf 
11 นางกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ ภาษาไทยพื้นฐาน ท31101 ozbgwae 
12 นายสุพร พานิชกรณ์ การงานอาชีพฯ ง31101 jyiggiu 
13 นางปิยวรรณ จังเม่ง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 pyw4532 
14 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว 6vtnrr3 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  

classroom 
1 นางสาวประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์ ฟิสิกส์ ว31202 4ijkubv 
2 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา เคมี 1 ว31221 C52256w 
3 นายภคพล ปัญจวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา vskscrh 
4 นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ ชีววิทยา 1  2rcpgrx 
5 นางแก้วตา จินตาแก้ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ijsafnr 
6 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ ศิลปะ ศ31101 ydh4iwm 
7 นางสาวจุฑามาศ  มิลินทวิสมัย ภาษาอังกฤษเพื่อนการส่ือสาร อ31201 lpudwpr 
8 นายสามารถ กังแฮ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 cxyxdiy 
9 นางสาววิชุดา จิตรเท่ียง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม u6uixhf 
10 นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน ์ วิทยาการคำนวณ ว31883 dmyk6iy 
11 นางกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ ภาษาไทยพื้นฐาน ท31101 4vksocs 
12 นายสุพร พานิชกรณ์ การงานอาชีพฯ ง31101 q2whfp6 
13 นางปิยวรรณ จังเม่ง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 yxo2hzg 

14 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว 2bsupek 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน Google  
classroom 

1 นางสาวประภาพรรณ ลีลาวัฒนา
พงษ ์

ฟิสิกส์ ว31202 gs43tdl 

2 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา เคมี 1 ว31221 L2lpuxn 
3 นายภคพล ปัญจวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา bqlmklc 
4 นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ ชีววิทยา 1  J6ctlq4 
5 นางแก้วตา จินตาแก้ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56t4iqj 
6 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ ศิลปะ ศ31101 p2hgyxc 
7 นางสาวจุฑามาศ  มิลินทวิสมัย ภาษาอังกฤษเพื่อนการส่ือสาร อ31201 txe5alo 
8 นายสามารถ กังแฮ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 czjrrvn  
9 นางสุกัลญา หาบหา โครงงานภาษาไทย I30201 dtzxstf 
10 นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน ์ วิทยาการคำนวณ ว31883 rtnlhjo 
11 นางลักขณา ศรีพุทธคุณ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 pogifp6 
12 นางกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ ภาษาไทยพื้นฐาน ท31101 iuiowfd 
13 นายสุพร พานิชกรณ์ การงานอาชีพฯ ง31101 3givf5s 
14 นางปิยวรรณ จังเม่ง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 6qi4c7c 
15 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว ogpu3zg 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  

classroom 
1 นางสาวประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์ ฟิสิกส์ ว31202 Y4s76ow 
2 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา เคมี 1 ว31221 chaipqn 
3 นายภคพล ปัญจวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา fl2gltk 
4 นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ ชีววิทยา 1  e2dsjtu 
5 นางแก้วตา จินตาแก้ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม h7xg5b7 
6 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ ศิลปะ ศ31101 jyzzguu 
7 นางสาวจุฑามาศ  มิลินทวิสมัย ภาษาอังกฤษเพื่อนการส่ือสาร อ31201 6njb2ke 
8 นางพนัดดา ชินรินทร ์ การอ่านวรรณกรรมสร้างสรรค์ ท30216 5w7mfw6 
9 นายสามารถ กังแฮ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 c2zlsa6  
10 นางสาววิชุดา จิตรเท่ียง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5mnhr3j 
11 นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน ์ วิทยาการคำนวณ ว31883 nysgv46 
12 นางกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ ภาษาไทยพื้นฐาน ท31101 xg7gngm 
13 นายสุพร พานิชกรณ์ การงานอาชีพฯ ง31101 vxkhmvt 
14 นางปิยวรรณ จังเม่ง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 jxt6n3d 
15 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว x47z3d6 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  classroom 

1 นายภคพล ปัญจวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา fl2gltk 
2 นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  zctd3qm 
3 นางแก้วตา จินตาแก้ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม sdwhbdr 
4 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ ศิลปะ ศ31101 hteo7y7 
5 นางสาวจุฑามาศ  มิลินทวิสมัย ภาษาอังกฤษเพื่อนการส่ือสาร อ31201 bfxfk2b 
6 นางพนัดดา ชินรินทร ์ การอ่านวรรณกรรมสร้างสรรค์ ท30216 bbl4zd3 
7 นายสามารถ กังแฮ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 nrr7zqi    
8 นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว วิทยาศาสตร์กายภาพ1 ว30121 zmtdapq 
9 นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน ์ วิทยาการคำนวณ ว31883 ghquioo 
10 นางลักขณา ศรีพุทธคุณ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 cjdbvbi 
11 นางกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ ภาษาไทยพื้นฐาน ท31101 etpq75a 
12 นายสุพร พานิชกรณ์ การงานอาชีพฯ ง31101 u5pkqqx 
13 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว cohqxe7 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  classroom 

1 นายภคพล ปัญจวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 3dr5u3z 
2 นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  i5hbaca 
3 นางแก้วตา จินตาแก้ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม tkawja7 
4 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ ศิลปะ ศ31101 nfynv5o 
5 นางสาวจุฑามาศ  มิลินทวิสมัย ภาษาอังกฤษเพื่อนการส่ือสาร อ31201 w6hdpw2 
6 นางพนัดดา ชินรินทร ์ การอ่านวรรณกรรมสร้างสรรค์ ท30216 er4ziwk 
7 นายสามารถ กังแฮ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 Sfiu3yz 
8 นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว วิทยาศาสตร์กายภาพ1 ว30121 h3feolc  
9 นางสาววิชุดา จิตรเท่ียง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ndpaukv 
10 นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน ์ วิทยาการคำนวณ ว31883 yyddmya 
11 นางกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ ภาษาไทยพื้นฐาน ท31101 ypqiewx 
12 นายสุพร พานิชกรณ์ การงานอาชีพฯ ง31101 omisplt 
13 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว jrkpjhd 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  classroom 

1 นายภคพล ปัญจวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา fphr63x 
2 นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  osowyku 
3 นางแก้วตา จินตาแก้ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม kfzrbti 
4 นายปิยะธิดา จันทพันธ์ ศิลปะ ศ31101 emxqdqh 
5 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ นาฏศิลป์ไทย1 ศ30261 l4jyaeb 
6 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง1 ศ30273 jbaikef 
7 นางสาวจุฑามาศ  มิลินทวิสมัย ภาษาอังกฤษเพื่อนการส่ือสาร อ31201 hrfkfw5 
8 นางพนัดดา ชินรินทร ์ การอ่านวรรณกรรมสร้างสรรค์ ท30216 yroi5rx 
9 นายสามารถ กังแฮ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 74div6u  
10 นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว วิทยาศาสตร์กายภาพ1 ว30121 dvgajig 
11 นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน ์ วิทยาการคำนวณ ว31883 tnq4uhz 
12 นางลักขณา ศรีพุทธคุณ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 vqqxvbp 
13 นายเอกลักษณ์ หาดสุด ทฤษฏีดนตรีสากล 1 jgrigl3 
14 นายเอกลักษณ์ หาดสุด ทักษะดนตรีสากล 1 2uw5lpb 
15 นางกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ ภาษาไทยพื้นฐาน ท31101 vk2ohs4 
16 นายสุพร พานิชกรณ์ การงานอาชีพฯ ง31101  t7wisce 
17 นางสาวยูรีนา อาดตันตรา แนะแนว g4zggu5 

 
 


