
รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  classroom 

1 นายจารึก ยกถาวร ศิลปะพื้นฐาน ศ33101 yigbgjn 
2 นางบุษยมาส สุนทรเต็ม ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 lrr3tml 
3 นางพรรณี จันทร์โถ คณิตศาสตร์ ค33101 tzahpco 
4 นายประสาน เจียรบุตร์ ฟิสิกส์5 ว33205 gyf6lsh 
5 นางเสาวนี ชัยทอง วิทยาการคำนวณ ว33103 x7476s4 
6 นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 2amoax2 
7 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ อ33201 7djddwb 
8 นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว เคมี 5 ว33225 mdljpws 
9 นางสาววรารัตน์ บุปผา ภาษาไทยพื้นฐาน ท33101 cdlepwg 
10 นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 rl5qrjb 
11 นางสาวนิชาภัทร คำทอง ชีววิทยา 5 vn22d7v 
12 นางสาวอรวรรณ ดีเบา แนะแนว 3yra7lc 

 
  

https://classroom.google.com/c/OTY0NDM4ODQyNjda


รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  

classroom 
1 นายจารึก ยกถาวร ศิลปะพื้นฐาน ศ33101 5udww4l 
2 นางบุษยมาส สุนทรเต็ม ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 fewd6iz 
3 นางพรรณี จันทร์โถ คณิตศาสตร์ ค33101 6wy3g3w 
4 นายประสาน เจียรบุตร์ ฟิสิกส์5 ว33205 qkxi76c 
5 นางเสาวนี ชัยทอง วิทยาการคำนวณ ว33103 n3tmmla 
6 นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 uavprhu 
7 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ อ33201 Wucor2k 
8 นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว เคมี 5 ว33225 aq6pjrr 
9 นางสาววรารัตน์ บุปผา ภาษาไทยพื้นฐาน ท33101 fso5pq4 
10 นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 v6erap3 
11 นางสาวนิชาภัทร คำทอง ชีววิทยา 5 gjprqt7 
12 นางสาวอรวรรณ ดีเบา แนะแนว ugyyocj 

 

  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  

classroom 
1 นายจารึก ยกถาวร ศิลปะพื้นฐาน ศ33101 x3a7ldt 
2 นางบุษยมาส สุนทรเต็ม ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 32o3wru 
3 นางพรรณี จันทร์โถ คณิตศาสตร์ ค33101 ni7uxf4 
4 นายประสาน เจียรบุตร์ ฟิสิกส์5 ว33205 gyf6lsh 
5 นางเสาวนี ชัยทอง วิทยาการคำนวณ ว33103 ekz2i3h 
6 นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 sks6c5t 
7 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ อ33201 boxchhr 
8 นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว เคมี 5 ว33225 4bg6tar 
9 นางสาววรารัตน์ บุปผา ภาษาไทยพื้นฐาน ท33101 2grqfvm 
10 นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 emha72h 
11 นางสาวนิชาภัทร คำทอง ชีววิทยา 5 cy33bmt 
12 นางสาวอรวรรณ ดีเบา แนะแนว e3aevwc 

 

  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  classroom 

1 นางกิ่งกาญจน์  ชูเวชะ หลักภาษาน่ารู้ 5cx7ksv 
2 นายจารึก ยกถาวร ศิลปะพื้นฐาน ศ33101 5vfam5m 
3 นายณฐกร อ่อนเกล้ียง โลกดาราศาสตร์ ว31161 Nma4xb 
4 นางบุษยมาส สุนทรเต็ม ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 4i7rrgq 
5 นางพรรณี จันทร์โถ คณิตศาสตร์ ค33101 2e6v7mg 
6 นางเสาวนี ชัยทอง วิทยาการคำนวณ ว33103 jmvahxm 
7 นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 dnxgnei 
8 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ อ33201 Yualc6w 
9 นางสาววรารัตน์ บุปผา ภาษาไทยพื้นฐาน ท33101 ow5mba5 
10 นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 fof7d2q 
11 นางสาวอรวรรณ ดีเบา แนะแนว bpgrxlg 

 
  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  

classroom 
1 นางกิ่งกาญจน์  ชูเวชะ หลักภาษาน่ารู้ ks7akhp 
2 นายจารึก ยกถาวร ศิลปะพื้นฐาน ศ33101 x423kow 
3 นายณฐกร อ่อนเกล้ียง โลกดาราศาสตร์ ว31161 lzmimti 
4 นางบุษยมาส สุนทรเต็ม ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 2hxks7h 
5 นางพรรณี จันทร์โถ คณิตศาสตร์ ค33101 xv37tgx 
6 นางเสาวนี ชัยทอง วิทยาการคำนวณ ว33103 w5aadf6 
7 นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 nocqkly 
8 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ อ33201 dypj2dj 
9 นางสาววรารัตน์ บุปผา ภาษาไทยพื้นฐาน ท33101 4jxia32 
10 นางสาวอรวรรณ ดีเบา แนะแนว 43io4ol 

 
  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  classroom 

1 นายจารึก ยกถาวร ศิลปะพื้นฐาน ศ33101 zxicoxl 
2 นายณฐกร อ่อนเกล้ียง โลกดาราศาสตร์ ว31161 Vhk36bl 
3 นางบุษยมาส สุนทรเต็ม ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 3oawicj 
4 นางพรรณี จันทร์โถ คณิตศาสตร์ ค33101 s4tgtdm 
5 นายมนัส สาเหล้ การเมืองการปกครอง  ส33222 zu7nxjb 
6 นางเสาวนี ชัยทอง วิทยาการคำนวณ ว33103 mzyeulc 
7 นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 boc6rin 
8 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ อ33201 3b6b4qn 
9 นางสาววรารัตน์ บุปผา ภาษาไทยพื้นฐาน ท33101 avjmayj 
10 นางสาววรารัตน์ บุปผา หลักภาษาน่ารู้ ท30212 w5caob7 
11 นางสาวอรวรรณ ดีเบา แนะแนว hv364lw 

 
  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  

classroom 
1 นายจารึก ยกถาวร ศิลปะพื้นฐาน ศ33101 g7ofus3 
2 นายณฐกร อ่อนเกล้ียง โลกดาราศาสตร์ ว31161 7uk7q6h 
3 นางบุษยมาส สุนทรเต็ม ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 th2xsgs 
4 นางพรรณี จันทร์โถ คณิตศาสตร์ ค33101 w4qum6h 
5 นางเสาวนี ชัยทอง วิทยาการคำนวณ ว33103 stduz24 
6 นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 fzxyfj5 
7 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ อ33201 V4zw7cc 
8 นางสาววรารัตน์ บุปผา ภาษาไทยพื้นฐาน ท33101 4pdwpdb 
9 นางสาววรารัตน์ บุปผา หลักภาษาน่ารู้ ท30212 fcbmyki 
10 นางสาวอรวรรณ ดีเบา แนะแนว ow3si5e 

 
  



รายชื่อคุณครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วิชาท่ีสอน รหัสเข้าช้ันเรียน 
Google  

classroom 
1 นายจารึก ยกถาวร ศิลปะพื้นฐาน ศ33101 egfc7j6 
2 นายณฐกร อ่อนเกล้ียง โลกดาราศาสตร์ ว31161 Xgzx56n 
3 นางบุษยมาส สุนทรเต็ม ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 fkggeyh 
4 นางพรรณี จันทร์โถ คณิตศาสตร์ ค33101 g76wv33 
5 นายมนัส สาเหล้ การเมืองการปกครอง ส33222 uvgnk5k 
6 นางเสาวนี ชัยทอง วิทยาการคำนวณ ว33103 2fdirky 
7 นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 nhffwfz 
8 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ อ33201 643fqzn 
9 นางสาววรารัตน์ บุปผา ภาษาไทยพื้นฐาน ท33101 54o2l2h 
10 นางสาววรารัตน์ บุปผา หลักภาษาน่ารู้ ท30212 6yn37c5 
11 นางสาวอรวรรณ ดีเบา แนะแนว lm4zgxq 

 
 


