รวมลิงค์ การเข้ าเรียนออนไลน์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
คาชี้แจง ให้ นักเรียนทุกคนนาลิงค์ การสอนออนไลน์ ของทุกรายวิชาดังต่ อไปนี้
เพื่อเข้ าเรียนออนไลน์ ตามตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 (เลือกเฉพาะวิชา/ห้ องตนเอง)
โดยเริ่มเข้ าเรียนตั้งแต่ วนั จันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้ นไป

คลิกเพื่อดูขั้นตอน
การเข้าร่วมชั้นเรียน

โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
รวมลิง้ การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Classroom
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วิชาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่ ชื่อครูผ้สู อน

1 น.ส.ผกามาส สุ โพธิ์

2 นางนลิน ชนะชู

3 น.ส.รัตนาภรณ์ สุภะเกษ

รหัสวิชา

รายวิชา

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/3

dugzuik

https://classroom.google.com/c/MjcwNDQyMzQ2NzUy?cjc=dugzuik

ม.2/10

ok2qfic

https://classroom.google.com/c/MzUxMTQ4ODAxODM3?cjc=ok2qfic

ม.2/14

b3gxwxq

https://classroom.google.com/c/MzUxMTQ4ODAxOTMx?cjc=b3gxwxq

ม.2/16

42y6j66

https://classroom.google.com/c/MzUxMTQ4ODAxOTUy?cjc=42y6j66

ว22205 ฟิ สิ กส์ความเป็ นเลิศ 1 ม.2/16

oic5tmq

https://classroom.google.com/u/2/c/MzQ0MTY4NzY2ODk4

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2/11
1
ม.2/14

2t37lp2

https://classroom.google.com/c/MzQ0NDM3MjE0NjU2?cjc=2t37lp2

eaduhhn

https://classroom.google.com/c/MzUxMjMwNzA3OTU5?cjc=eaduhhn

ม.2/16

imrbecz

https://classroom.google.com/c/MjcwNDQxMzQyNzM5?cjc=imrbecz

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2/10
1
ม.2/13

hel3y65

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjIyOTU4NDEx?cjc=hel3y65

2zi335l

https://classroom.google.com/c/MzUxMjkyNjI2NzE3?cjc=2zi335l

ม.2/1

abnqgki

https://classroom.google.com/c/MzQwNTE2NzA3NzU2?cjc=abnqgki

ม.2/6

kqz62oh

https://classroom.google.com/c/MzUxMTg3MTAwNTI4?cjc=kqz62oh

ว22101 วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 3 ม.2/8

bwe7c57

https://classroom.google.com/c/MzUxMTg3MTAwNjEz?cjc=bwe7c57

ม.2/12

i2excxp

https://classroom.google.com/c/MzUxMTg3OTM1Mjgz?cjc=i2excxp

ม.2/15

dh7j67x

https://classroom.google.com/c/MzUxMTg0NzUyNDc5?cjc=dh7j67x

ม.2/2

dx3f7s3

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjMyMjkyOTMw?cjc=dx3f7s3

ม.2/9

7e5ji3f

https://classroom.google.com/c/MzUxMzE1NDM1NzQy?cjc=7e5ji3f

ม.2/16

bxp26p2

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjM0OTM0Nzk2?cjc=bxp26p2

ม.2/4

dwjxdcn

https://classroom.google.com/c/MzM5OTQ0OTAxMjkw?cjc=dwjxdcn

ม.2/5

ruvngmk

https://classroom.google.com/c/MzM5OTQ0OTAxMjA1?cjc=ruvngmk

ว22101 วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 3 ม.2/7

mcuxwhl

https://classroom.google.com/c/MzM5OTM4ODE0MzY4?cjc=mcuxwhl

ม.2/11

cv2km7z

https://classroom.google.com/c/MzM5OTM4ODE0MzAx?cjc=cv2km7z

ม.2/13

pcl67iq

https://classroom.google.com/c/MzI5MDUxODU3MDA2?cjc=pcl67iq

โครงงานวิทยาศาสตร์
ม.2/12
1

g2ec4pd

https://classroom.google.com/c/MzQyODUwODQxMjg0?cjc=g2ec4pd

ว22101 วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 3

ว20201

ว22201 เคมีความเป็ นเลิศ 3
4 น.ส.ชนากานต์ กาวกาย ว20201

5 น.ส.อาภา ผดุงเวียง

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ว22101 วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 3
6 น.ส.ดาริ กา อักษร
ว22203

7 น.ส.วิมลสิ ริ เทียนชัย

ว20201

สังเกตชีววิทยาเพื่อ
ความเป็ นเลิศ 3

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

รายวิชา

8 น.ส.วิรวรรณ หิรัญพานิช ว22105 วิทยาการคานวณ

9 น.ส.จิราพร หวนไธสง ว22103

10

นักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์

ว22103

การออกแบบ
เทคโนโลยี2

การออกแบบ
เทคโนโลยี2

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/2

5skdar3

https://classroom.google.com/c/MzUxNjg5MzIzODI3?cjc=5skdar3

ม.2/4

avyxpoz

https://classroom.google.com/c/MzUxNjg5MzIzODkz?cjc=avyxpoz

ม.2/6

wlf4pbm

https://classroom.google.com/c/MzUxNjg5MzIzOTY0?cjc=wlf4pbm

ม.2/8

ktrn7jg

https://classroom.google.com/c/MzQ0NTg5NTQ2NDM4

ม.2/10

36mjrz2

https://classroom.google.com/c/MzUxNjUzNTEyNTQ2?cjc=36mjrz2

ม.2/12

orfzq2d

https://classroom.google.com/c/MzUxNjUzNTEyNjE0?cjc=orfzq2d

ม.2/14

2brq4ev

https://classroom.google.com/c/MzUxNjUzNTEyNjQ3?cjc=2brq4ev

ม.2/16

er53736

https://classroom.google.com/c/MzUxNjUzNTEyNjcx?cjc=er53736

ม.2/1

6d2tq4y

https://classroom.google.com/c/MzUxNzExNTI1MjYx?cjc=6d2tq4y

ม.2/3

7w3jjch

https://classroom.google.com/c/MzUxNzE5OTk4ODMy?cjc=7w3jjch

ม.2/7

tc4lfep

https://classroom.google.com/c/MzUxNzE5OTk4OTE4?cjc=tc4lfep

ม.2/11

hbmpbtr

https://classroom.google.com/c/MzUxNzE5OTk5MDk4?cjc=hbmpbtr

ม.2/5

qk4yyi7

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDI4NDg4ODk1?cjc=qk4yyi7

ม.2/9

4rf4kid

https://classroom.google.com/c/MzUxNzI2NjMwMDg5?cjc=4rf4kid

ม.2/13

biuqk3l

https://classroom.google.com/c/MzUxNzI2NjMwMjIz?cjc=biuqk3l

ม.2/15

kptxuiz

https://classroom.google.com/c/MzUxNzI5NzgwMjQ2?cjc=kptxuiz

11 น.ส.รัตฏิญากร การวิบูลย์ I20201

การค้นคว้าและสร้ าง
องคืความรู้

ม.2/14

rmgehg6

https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0Njg0MDg3?cjc=rmgehg6

12 น.ส.ดวงพร กาญจนวาศ I20201

การค้นคว้าและสร้ าง
องคืความรู้

ม.2/14

pwu4kl4

https://classroom.google.com/c/MjcwNDQ1MDI0ODE0?cjc=pwu4kl4

วิชาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ที่ ชื่อครูผ้สู อน
1 นางสาวอรอุมา มูลจันทร์

2

นางอัษฎาพร พิลา

3 นางกมลกาญจน์ บรรทร

รหัสวิชา

รายวิชา

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/1

vszccxu

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjMyMzEwMjE5?cjc=vszccxu

ค22201 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม 3 ม.2/1

vszccxu

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjMyMzEwMjE5?cjc=vszccxu

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ม.2/2

5bit6u5

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ0MjQ0NjA4NTcz

ค22201 คณิ ตศาสตร์์ เพิ่มเติม 3 ม.2/2

5bit6u5

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ0MjQ0NjA4NTcz

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ม.2/3

c52aazf

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDgzMTQzNjU3?cjc=c52aazf

ค22201 คณิ ตศาสตร์์ เพิ่มเติม 3 ม.2/3

c52aazf

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDgzMTQzNjU3?cjc=c52aazf

ที่ ชื่อครูผ้สู อน
4

6 นางสาวฑิตฐิตา ชัยชนะ

8

นางสาวกีรติ เอ้งฉ้วน

10 นางกมลกาญจน์ บรรทร

11

นางอัษฎาพร พิลา

12

นางอัษฎาพร พิลา

13 นางกมลกาญจน์ บรรทร

16 นางสาวอรอุมา มูลจันทร์

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

o2ps6dj

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTg2MTE1OTg1?cjc=o2ps6dj

o2ps6dj

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTg2MTE1OTg1?cjc=o2ps6dj

ม.2/5

vhdf3hz

https://classroom.google.com/c/MjcwNDU1NDExMzI3?cjc=vhdf3hz

ค22201 คณิ ตศาสตร์์ เพิ่มเติม 3 ม.2/5

vhdf3hz

https://classroom.google.com/c/MjcwNDU1NDExMzI3?cjc=vhdf3hz

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ม.2/6

thku34i

https://classroom.google.com/c/MjcwNDU1NDExMzAy?cjc=thku34i

ค22201 คณิ ตศาสตร์์ เพิ่มเติม 3 ม.2/6

thku34i

https://classroom.google.com/c/MjcwNDU1NDExMzAy?cjc=thku34i

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ม.2/7

bnfhilt

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDA1NTc2MjMx?cjc=bnfhilt

ค22201 คณิ ตศาสตร์์ เพิ่มเติม 3 ม.2/7

bnfhilt

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDA1NTc2MjMx?cjc=bnfhilt

pzs4y5j

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTg2MTE1ODQ5?cjc=pzs4y5j

pzs4y5j

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTg2MTE1ODQ5?cjc=pzs4y5j

ม.2/9

t2a5q6f

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDc2ODA4ODcz?cjc=t2a5q6f

ค22201 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม 3 ม.2/9

t2a5q6f

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDc2ODA4ODcz?cjc=t2a5q6f

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ม.2/10

6x6ipyj

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDgzMTQzOTcw?cjc=6x6ipyj

ค22201 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม 3 ม.2/10

6x6ipyj

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDgzMTQzOTcw?cjc=6x6ipyj

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ม.2/11

4tcd45z

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ0MjQ0Nzk4MjM4

ค22201 คณิ ตศาสตร์์ เพิ่มเติม 3 ม.2/11

4tcd45z

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ0MjQ0Nzk4MjM4

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ม.2/12

sqmgjcu

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ0MjQ0Nzk4MzY3

ค22201 คณิ ตศาสตร์์ เพิ่มเติม 3 ม.2/12

sqmgjcu

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ0MjQ0Nzk4MzY3

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ม.2/13

tmxgfod

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDgzMTQzODM4?cjc=tmxgfod

ค22201 คณิ ตศาสตร์์ เพิ่มเติม 3 ม.2/13

tmxgfod

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDgzMTQzODM4?cjc=tmxgfod

zdtlaaq

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjA4Njc0Njcw?cjc=zdtlaaq

zdtlaaq

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjA4Njc0Njcw?cjc=zdtlaaq

ม.2/15

ycnfj3r

https://classroom.google.com/c/MzQwNTA2OTIxMjc2?cjc=ycnfj3r

ค22201 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม 3 ม.2/15

ycnfj3r

https://classroom.google.com/c/MzQwNTA2OTIxMjc2?cjc=ycnfj3r

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

yijip7q

https://classroom.google.com/c/MzQwNTgwMTAwNDUy?cjc=yijip7q

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ม.2/14
นางสาวธัญญารัตน์ บุญ ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3
พ่วง
ค22201 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม 3 ม.2/14

15 นางสาวฑิตฐิตา ชัยชนะ

ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3

ค22203

รหัสวิชา

นางสาววงเดือน ยอด
อ20211
น้ าคา

ม.2/16

คณิ ตศาสตร์ ความเป็ น
ม.2/16
yijip7q
https://classroom.google.com/c/MzQwNTgwMTAwNDUy?cjc=yijip7qq
เลิศ 3
วิชาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
รายวิชา

1 นางสาวกวิตา หลุยจาวัน จ20205 ภาษาจีน
2

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ม.2/8
นางสาวธัญญารัตน์ บุญ ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3
พ่วง
ค22201 คณิ ตศาสตร์ เพิิ่ มเติ
่ ม 3 ม.2/8

9 นางสาวอรอุมา มูลจันทร์

14

รายวิชา

ม.2/4
นางสาวธัญญารัตน์ บุญ ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3
พ่วง
ค22201 คณิ ตศาสตร์์ เพิ่มเติม 3 ม.2/4

5 นางสาวฑิตฐิตา ชัยชนะ

7

รหัสวิชา

อ่าน-เขียนใน
ชีวิตประจาวัน

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม2/9

ul4rvp4

https://classroom.google.com/c/MzM5ODA4NDI0ODgx?cjc=ul4rvp4

ม2/6

zw4nnhe

https://classroom.google.com/c/MzQzNjM1OTI1ODE0?cjc=zw4nnhe

ม.2/7

tknchwf

https://classroom.google.com/c/MzQzNjM1OTI1NjY5?cjc=tknchwf

ม.2/8

qqj4xlq

https://classroom.google.com/c/MzQzNjM1OTI1OTc2?cjc=qqj4xlq

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

Mr. Aldo Ray Patoc
ภาษาอังกฤษเสริ ม
3 Sarmiento และ นางปิ ย อ22207
ม.2/15
ทักษะ (Co-teaching)
ธิดา นพธรรม

qrawrmf

https://classroom.google.com/c/MzQzOTU5MTczMjg2?cjc=qrawrmf

นางสาววรวรรณ สุพฒั น์ อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/5

hxibldg

https://classroom.google.com/u/7/c/MzM4NzgwOTcwMDQ1

Mr. Adam Sani Ebo
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(ครู B) และนางสาววรว อ22101
ม.2/5
(Co-teaching)
รรณ สุพฒั น์

ufdp73w

https://classroom.google.com/c/MzM5ODc0MzgyMTg2?cjc=ufdp73w

นางสาววรวรรณ สุพฒั น์ อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/8

gsxsg2y

https://classroom.google.com/u/7/c/MzQzMjEwMzMwMjM0

Mr. Adam Sani Ebo
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(ครู B) และนางสาววรว อ22101
ม.2/8
(Co-teaching)
รรณ สุพฒั น์

zuqshzx

https://classroom.google.com/c/MzM5ODcyMzQyMjYx?cjc=zuqshzx

4 นางสาววรวรรณ สุพฒั น์ อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/11

67i5b3p

https://classroom.google.com/u/7/c/MzQzMjA3MjUwMTg4

Mr. Adam Sani Ebo
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(ครู B) และนางสาววรว อ22101
ม.2/11
(Co-teaching)
รรณ สุพฒั น์

2dfg4gt

https://classroom.google.com/c/MzM5ODY4Nzg1MjA1?cjc=2dfg4gt

นางสาววรวรรณ สุพฒั น์ อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/15

5qveoms

https://classroom.google.com/u/7/c/MzQzMjA3MjUwMTMx

Mr. Adam Sani Ebo
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(ครู B) และนางสาววรว อ22101
ม.2/15
(Co-teaching)
รรณ สุพฒั น์

dlrp7a7

https://classroom.google.com/c/MzM5ODY4Nzg1MDcw?cjc=dlrp7a7

นางสาวนิภาภรณ์ บุญ
บริ สุทธิ์

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/1

2pk2p5z

https://classroom.google.com/u/8/c/MzQzMjMxMDY2ODI5

Mr. Adam Sani Ebo
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(ครู B) และนางสาวนิ ภา อ22101
ม.2/1
(Co-teaching)
ภรณ์ บุญบริ สุทธิ์

dwpjh5l

https://classroom.google.com/c/MzM5ODcyNTAwMzQx?cjc=dwpjh5l

นางสาวนิภาภรณ์ บุญ
บริ สุทธิ์

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/6

eo436rd

https://classroom.google.com/u/8/c/MzQzMjg3MDkyNDY4

Mr. Adam Sani Ebo
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(ครู B) และนางสาวนิ ภา อ22101
ม.2/6
(Co-teaching)
ภรณ์ บุญบริ สุทธิ์

zuyst4x

https://classroom.google.com/c/MzM5ODcyNDM2MTUw?cjc=zuyst4x

นางสาวนิภาภรณ์ บุญ
บริ สุทธิ์

cwmmgs7

https://classroom.google.com/u/8/c/MzQzMjg3MDkyNTIx

5

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/9

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

5 Mr. Adam Sani Ebo
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(ครู B) และนางสาวนิ ภา อ22101
ม.2/9
(Co-teaching)
ภรณ์ บุญบริ สุทธิ์

ytk73kj

https://classroom.google.com/c/MzM5ODcyMzQyMTg4?cjc=ytk73kj

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/12

vjmdi7o

https://classroom.google.com/u/8/c/MzQzMjg3MDkyNTY5

Mr. Adam Sani Ebo
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(ครู B) และนางสาวนิ ภา อ22101
ม.2/12
(Co-teaching)
ภรณ์ บุญบริ สุทธิ์

qbwkbht

https://classroom.google.com/c/MzM5ODY4Nzg1MTg1?cjc=qbwkbht

นางสาวนิภาภรณ์ บุญ
บริ สุทธิ์

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/13

lds7wtr

https://classroom.google.com/u/8/c/MzQzMjg3MDkyNjE2

Mr. Adam Sani Ebo
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(ครู B) และนางสาวนิ ภา อ22101
ม.2/13
(Co-teaching)
ภรณ์ บุญบริ สุทธิ์

vjhj6fh

https://classroom.google.com/c/MzM5ODY4Nzg1MTU0?cjc=vjhj6fh

r2wa2up

https://classroom.google.com/c/MzQwMjQ1ODgwMjA0?cjc=r2wa2up

นางสาวนิภาภรณ์ บุญ
บริ สุทธิ์

Mr. Adam Sani Ebo
(ครู B) และนางวรนุช
6 ค่าม่วง

7

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

อ22101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ม.2/2
(Co-teaching)

นางวรนุช ค่าม่วง

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/2

qibf5zf

https://classroom.google.com/c/MzM2MzUyMTMyMzYz?cjc=qibf5zf

Mr. Adam Sani Ebo
(ครู B) และ นางสาว
ทิพย์วริ นทร จง
ประดิษฐ์นนั ท์

อ22101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ม.2/3
(Co-teaching)

tjiauaw

https://classroom.google.com/c/MzM5ODcyNTAwMzE5?cjc=tjiauaw

นางสาวทิพย์วริ นทร จง
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/3
ประดิษฐ์นนั ท์

m2ckssq

https://classroom.google.com/c/MzQ5MTE0MzQxMTc5?cjc=m2ckssq

Mr. Adam Sani Ebo
(ครู B) และ นางวรนุช
ค่าม่วง

อ22101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ม.2/4
(Co-teaching)

p6nddlj

https://classroom.google.com/c/MzM5ODc0MzgyMjIw?cjc=p6nddlj

นางวรนุุช ค่าม่วง

อ22101 ภาษาอังกฤาพื้นฐาน 3 ม.2/4

gpd77aj

https://classroom.google.com/c/MzM2MzY2NTk5NDAy?cjc=gpd77aj

Mr. Adam Sani Ebo
(ครู B) และ นางวรนุช
ค่าม่วง

อ22101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ม.2/7
(Co-teaching)

xzf4sei

https://classroom.google.com/c/MzM5ODcyMzQyMjg5?cjc=xzf4sei

นางวรนุช ค่า่ ม่วง

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/7

6wg7x5f

https://classroom.google.com/c/MzM2MzcxMDExMDA2?cjc=6wg7x5f

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

Mr. Adam Sani Ebo
(ครู B) และ นางวรนุช
7
ค่าม่วง

อ22101

รายวิชา

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ม.2/10
(Co-teaching)

ctd3wq6

https://classroom.google.com/c/MzM5ODY4Nzg1MjY5?cjc=ctd3wq6

นางวรนุช ค่าม่ว่ ง

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/10

biltduw

https://classroom.google.com/c/MzM2MzcxMDExMDkz?cjc=biltduw

Mr. Adam Sani Ebo
(ครู B) และ นางวรนุช
ค่าม่วง

อ22101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ม.2/14
(Co-teaching)

6xciq3x

https://classroom.google.com/c/MzM5ODY4Nzg1MTA1?cjc=6xciq3x

นางวรนุช ค่าม่วง

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/14

kcsjofm

https://classroom.google.com/c/MzM2MzcxMDExMTYx?cjc=kcsjofm

Mr. Adam Sani Ebo
(ครู B) และ นางสาว
ทิพย์วริ นทร จง
ประดิษฐ์นนั ท์

อ22101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ม.2/16
(Co-teaching)

y73tk2j

https://classroom.google.com/c/MzM5ODY3NDMzNDk0?cjc=y73tk2j

นางสาวทิพย์วริ นทร จง
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.2/16
ประดิษฐ์นนั ท์

mev6k53

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjEwNDY0NjU4?cjc=mev6k53

Mr. Allen Rey Patoc
Sarmiento และ นางสาว อ22203 ภาษาอังกฤษกับการนันทนาการ
ม.2/15 3
ศุภาวดี คาชมภู

e6fzwvm

https://classroom.google.com/c/MzQzNzI1MjA3NDUz?cjc=e6fzwvm

อ22205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้
ม.2/15
นคว้า3 wsvpm47

https://classroom.google.com/c/MTI1NjkwMjY5NDcz?cjc=wsvpm47

Mr. Chalogne G.Oco
และ นางสาวสุภาภรณ์
ซื่อสัตย์

วิชาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

รายวิชา

1 นางสาวปัทมา บางใหญ่ ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน

2 นางสาวฐิติพร หารวาระ

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/2

khb23ax

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjAxMTg4Mzc4

ม.2/3

lkbkozp

https://classroom.google.com/c/MzQxMTI2NTIxMjU0

ม.2/7

u6mtanz

https://classroom.google.com/c/MzQxMTI4NjIyNzU4

ม.2/10

cjsmmqi

https://classroom.google.com/c/MzQxMTI4NjIyODAz

ม.2/13

4xh6cw3

https://classroom.google.com/c/MzQxMTI4NjIyODYz

ม.2/14

qvsk37u

https://classroom.google.com/c/MzQxMTI4NjIyOTAz

ม.2/5

kwfq6hb

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDM5NDcyOTA5?cjc=kwfq6hb

ม.2/6

kn6zece

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDM5NDcyODg1?cjc=kn6zece

ม.2/8

4tvf3gy

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDM5NDcyODcx?cjc=4tvf3gy

ม.2/11

6dsrkib

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDM5NDcyODI3?cjc=6dsrkib

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา
รายวิชา

2 นางสาวฐิติพร หารวาระ

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/15

cvxuhks

https://classroom.google.com/c/MzQzNTQ0NDY3Njgy?cjc=cvxuhks

ม.2/2

bgeyfxv

https://classroom.google.com/c/MzQzNDk3MDkwOTE1?cjc=bgeyfxv

ท20217 การใช้ทกั ษะภาษาไทย ม.2/3

ncpofwz

https://classroom.google.com/c/MzQzNTQ0ODE1NDYy?cjc=ncpofwz

ม.2/5

vk6zgde

https://classroom.google.com/c/MzQzNTQ0ODE1NDgz?cjc=vk6zgde

ม.2/1

lpevhso

https://classroom.google.com/u/2/c/MzQ0MTAzMDEyNzc1

ม.2/4

jyoki6f

https://classroom.google.com/u/2/c/MzUxMzg3MDEyMDU2

ม.2/9

47vjogy

https://classroom.google.com/u/2/c/MzUxMzg3MDEyMTg5

ม.2/12

64hhuc6

https://classroom.google.com/u/2/c/MzUxMzg3MDEyMzUz

ม.2/16

5h7a5sy

https://classroom.google.com/u/2/c/MzUxMzcwNjAxMzQ4

ม.2/1

py57ynp

https://classroom.google.com/u/2/c/MzQ0MTQ5MDU2NjY5

ม.2/4

hw2t6j4

https://classroom.google.com/u/2/c/MzUxMzg3MzY3OTE3

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน
3 นางนวรัตน์ วงษ์ชยั

ท20217 การใช้ทกั ษะภาษาไทย

วิชาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ ชื่อครูผ้สู อน

1

รหัสวิชา

น.ส.จุฑาภรณ์ วรรณ
ส22101
บวร

2 นางสาวกรรณิ กา พิมพ์ลา ส22101

3

ว่าที่ ร.ต.กฤษณชัย ค่า
ส22101
ม่วง

รายวิชา

สังคมศึกษา 3

สังคมศึกษา 3

สังคมศึกษา 3

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/2

2kdhxa

https://classroom.google.com/c/MzQ5NjE4NDc3ODI3?cjc=b2kdhxa

ม.2/4

eqh4x54

https://classroom.google.com/c/MzQ5NjE4NDc3OTIz?cjc=eqh4x54

ม.2/6

h5dw3et

https://classroom.google.com/c/MzQ5NjE4NDc3OTg3?cjc=h5dw3et

ม.2/14

xxz6pcm

https://classroom.google.com/c/MzQ5NjE4NDc4MDU1?cjc=xxz6pcm

ม.2/15

yf4rim4

https://classroom.google.com/c/MzQ5NjE4NDc4MTE2?cjc=yf4rim4

ม.2/16

y56pazl

https://classroom.google.com/c/MzQ5NjE4NDc4MTc4?cjc=y56pazl

ม.2/8

jg4kqow

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDY5NTU3MjA2?cjc=jg4kqow

ม.2/10

jg4kqow

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDY5NTU3MjA2?cjc=jg4kqow

ม.2/13

jg4kqow

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDY5NTU3MjA2?cjc=jg4kqow

ม.2/1

tru5nhz

https://classroom.google.com/c/MzQ0MzY4ODAzODk5?cjc=tru5nhz

ม.2/3

xvbsr6p

https://classroom.google.com/c/MzUyMDM0MjU3Njgx?cjc=xvbsr6p

ม.2/5

j2h2gok

https://classroom.google.com/c/MzUyMDM0MjU3NzY3?cjc=j2h2gok

ม.2/7

2hejwfi

https://classroom.google.com/c/MzUyMDM0MzM5NDU1?cjc=2hejwfi

ม.2/9

mzbd2sr

https://classroom.google.com/c/MzUyMDM0MzM5NTM3?cjc=mzbd2sr

ม.2/11

bljxws2

https://classroom.google.com/c/MzUyMDQyNzE4MzA0?cjc=bljxws2

ม.2/12

32faydy

https://classroom.google.com/c/MzUyMDM0MzM5NjEw?cjc=32faydy

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

4

รหัสวิชา

นางสาวบงกช จันทร์
ส22104
ไพศรี

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

รายวิชา

ประวัติศาสตร์ 3

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/1

okgf4j3

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU0MjM0MDM5?cjc=okgf4j3

ม.2/2

gub7t2t

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU0MjM0MTA0?cjc=gub7t2t

ม.2/3

sszjpjh

https://classroom.google.com/c/MzUyMDUyMzE4MTAz?cjc=sszjpjh

ม.2/4

czsjp4q

https://classroom.google.com/c/MzUyMDUyMzE4MTU5?cjc=czsjp4q

ม.2/5

4bvkiab

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU0MjM0MTgy?cjc=4bvkiab

ม.2/6

xbabse7

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU0MjM0MjI4?cjc=xbabse7

ม.2/7

lbtu6uo

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU0MjM0MjY1?cjc=lbtu6uo

ม.2/8

y55f262

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU0MjM0MzA4?cjc=y55f262

ม.2/9

fkkwoj4

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU5ODgyNzQy?cjc=fkkwoj4

ม.2/10

xlaup6z

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU5ODgyODAw?cjc=xlaup6z

ม.2/11

et5phdr

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU5ODgyODM4?cjc=et5phdr

ม.2/12

mlxm43r

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU5ODgyOTQy?cjc=mlxm43r

ม.2/13

2f6j7ev

https://classroom.google.com/c/MzUyMDUyNDk3MzQ2?cjc=2f6j7ev

ม.2/14

zn5chpt

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU5ODgzMDQz?cjc=zn5chpt

ม.2/15

xvmmks6

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU1NjgxMDAy?cjc=xvmmks6

ม.2/16

irz3yda

https://classroom.google.com/c/MzUyMDU1NjgxMDQ5?cjc=irz3yda

วิชาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

1 นายจักรพันธ์ โพธิ์ นอก พ22101

รายวิชา

พลศึกษา

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/1

hqbxnze

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDE2ODM1ODE4?cjc=hqbxnze

ม.2/2

bbfo5ie

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDUxMTgwMDE2?cjc=bbfo5ie

ม.2/3

hf77zlh

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDUxMTgwMjA3?cjc=hf77zlh

ม.2/4

duo6mcx

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDU2NjU0NjMx?cjc=duo6mcx

ม.2/5

qvvrxsc

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDY5MTE2MTE5?cjc=qvvrxsc

ม.2/6

kq7eqhn

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDU2NjU0NzUw?cjc=kq7eqhn

ม.2/7

cmvtq2p

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDY5MTE2MzAz?cjc=cmvtq2p

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

1 นายจักรพันธ์ โพธิ์ นอก พ22101

2

นายวิศรุ ต ใจภักดี

พ22101

รายวิชา

พลศึกษา

สุ ขศึกษา3

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/8

ykbbf5y

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDY5MTE2Mzk0?cjc=ykbbf5y

ม.2/9

2asmrna

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDcwOTc3OTA1?cjc=2asmrna

ม.2/10

gt5yipk

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDcwOTc4MTc4?cjc=gt5yipk

ม.2/11

s3qh66s

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDcwOTc4MzAx?cjc=s3qh66s

ม.2/12

2rvff3d

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDcwOTc4NDQ5?cjc=2rvff3d

ม.2/13

3tnklpi

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDc4MDQxNTMw?cjc=3tnklpi

ม.2/14

a4rixqg

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDc5NjU4NjA0?cjc=a4rixqg

ม.2/15

wfwjs3q

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDc5NjU4OTkz?cjc=wfwjs3q

ม2/16

g7tx6fa

https://classroom.google.com/c/MzQ0MDgyNzcyNzI0?cjc=g7tx6fa

ม.2/1

kgiqpor

https://classroom.google.com/c/MzQ0MjYyNDk3MDA4?cjc=kgiqpor

ม.2/2

gv2m4fh

https://classroom.google.com/c/MzUxMzE1NjY5NDE4?cjc=gv2m4fh

ม.2/3

46mbpfy

https://classroom.google.com/c/MzUxMzE1NjY5NDgx?cjc=46mbpfy

ม.2/4

zc4ffap

https://classroom.google.com/c/MzUxMzE5NzUzNzI3?cjc=zc4ffap

ม.2/5

c3yhvho

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI0MjUyNTE4?cjc=c3yhvho

ม.2/6

hwyurfx

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI0MjUyNTY3?cjc=hwyurfx

ม.2/7

22v5xpo

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI0MjUyNjY1?cjc=22v5xpo

ม.2/8

sfnh5ry

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI0MjUyNzM0?cjc=sfnh5ry

ม.2/9

5o2xidy

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI0MjUyOTA5?cjc=5o2xidy

ม.2/10

bwebegy

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI0MjUyOTQ1?cjc=bwebegy

ม.2/11

irnjujb

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI0MjUyOTg0?cjc=irnjujb

ม.2/12

jegghuu

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI2NTY2Njkx?cjc=jegghuu

ม.2/13

u3ksbnz

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI2NTY2NzI3?cjc=u3ksbnz

ม.2/14

uzmaext

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI2NTY2ODMz?cjc=uzmaext

ม.2/15

7ol2m7y

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI2NTY2ODgx?cjc=7ol2m7y

ม2/16

lpzxz3r

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI2NTY2OTU3?cjc=lpzxz3r

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

วิชาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

1

1

นางจงดี จัน่ คา

นางสุพิชฌาย์ พุ่มศิริ

ง21101

ง22102

การงานอาชีพ 3

การงานอาชีพ 4

ม.2/1

2eapywk

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTY2OTI3OTk5?cjc=2eapywk

ม.2/3

ys3wpxy

https://classroom.google.com/c/MzUxNzUxNzI0NzYx?cjc=ys3wpxy

ม.2/5

svol3xn

https://classroom.google.com/c/MzUxNzUxNzI1MDg3?cjc=svol3xn

ม.2/7

izvfqw2

https://classroom.google.com/c/MzUxNzUxNzI1MjQy?cjc=izvfqw2

ม.2/9

6yahhq5

https://classroom.google.com/c/MzUxNzUxNzI1NDc4?cjc=6yahhq5

ม.2/11

c5vrpnb

https://classroom.google.com/c/MzUxNzU0ODE2NTYx?cjc=c5vrpnb

ม.2/13

wgmpbcu

https://classroom.google.com/c/MzUxNzUxNzY4Mjk2?cjc=wgmpbcu

ม.2/15

5ed6gn3

https://classroom.google.com/c/MzUxNzYzMDc2NTQ0?cjc=5ed6gn3

ม.2/2

n5oaqxy

https://classroom.google.com/c/MzQzNDczODQ2MjE0?cjc=n5oaqxy

ม.2/4

pda3vwr

https://classroom.google.com/c/MzUxNjA5NzA1MTY2?cjc=pda3vwr

ม.2/6

qeguoib

https://classroom.google.com/c/MzQ5MTU0ODQxMDMw?cjc=qeguoib

ม.2/8

wxfqbtm

https://classroom.google.com/c/MzUxNjE2NzE5NTgy?cjc=wxfqbtm

ม.2/10

cetu7w3

https://classroom.google.com/c/MzUxNjE2NzE5NTk2?cjc=cetu7w3

ม.2/12

i5tfrah

https://classroom.google.com/c/MzQ5MTU0ODQxMTE1?cjc=i5tfrah

ม.2/14

neoa7t7

https://classroom.google.com/c/MzUxNjE2NzE5NjUw?cjc=neoa7t7

ม.2/16

up7i6d5

https://classroom.google.com/c/MzUxNjE2NzE5Njk0?cjc=up7i6d5

วิชาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
ที่ ชื่อครูผ้สู อน

1

รหัสวิชา

นางสาวกฤษณา เพชร
ศ 22101
ซ้อน

รายวิชา

ศิลปะพื้นฐาน

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/2

qgn3yt4

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTA2MjgyNjI1?cjc=qgn3yt4

ม.2/4

5nxtaz4

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTE1NjE1Mzgy?cjc=5nxtaz4

ม.2/6

whcpmp6

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTE3Mjk0Njc3?cjc=whcpmp6

ม.2/8

wd67c6t

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTE3Mjk0OTM1?cjc=wd67c6t

ม.2/10

pbgtcvx

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTE3Mjk1MTMx?cjc=pbgtcvx

ม.2/12

36vg3r4

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTI0MDg3MDk1?cjc=36vg3r4

ม.2/14

3lwjffh

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTI0MDg3Mjgx?cjc=3lwjffh

ม.2/16

a3rcjwo

https://classroom.google.com/c/MzQ0MTI0MDg3NDM4?cjc=a3rcjwo

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

2

รหัสวิชา

นางสาววิวนั พาลีบตั ร ศ22101

3 นายปรมินทร์ เสมอภพ ศ22101

รายวิชา

ศิลปะพื้นฐาน 3
(สาระทัศนศิลป์ )

ศิลปะพื้นฐาน
(ทัศนศิลป์ )

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

ม.2/7

2duuh5q

https://classroom.google.com/c/MjcwOTU1NjE0MTY1?cjc=2duuh5q

ม.2/9

ouswdur

https://classroom.google.com/c/MzQ4NjA5OTUwNTkx?cjc=ouswdur

ม.2/11

avvuegm

https://classroom.google.com/c/MzQ4NjA1MjQyNTA4?cjc=avvuegm

ม.2/13

bkvrkwc

https://classroom.google.com/c/MzQ4NjA1MjQyNTY4?cjc=bkvrkwc

ม.2/15

effy6q7

https://classroom.google.com/c/MzQ4NjA1MjQyNTg3?cjc=effy6q7

ม.2/1

afosa6b

https://classroom.google.com/c/MzQ3MDQ4ODY0NjQ5?cjc=afosa6b

ม.2/3

5ekks4w

https://classroom.google.com/c/MzQ3MDUwNDQzMDY4?cjc=5ekks4w

ม.2/5

xshssui

https://classroom.google.com/c/MzQ3MDUwNDQzMTE0?cjc=xshssui

วิชาเรียนของกลุ่มงาน แนะแนว
รายวิชา

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

1 นางสมาพร ทองเหมย

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/4

m53gtf5

https://classroom.google.com/c/MzUyMzcxNzE1Nzgy?cjc=m53gtf5

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/5

lbnuf2y

https://classroom.google.com/c/MzUyMzcxNzE1Nzk0?cjc=lbnuf2y

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/6

uq4umer

https://classroom.google.com/c/MzUyMzcxNzE1ODA1?cjc=uq4umer

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/7

r3siyks

https://classroom.google.com/c/MzUyMzYzMjY4NjI0?cjc=r3siyks

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/8

z4b55oi

https://classroom.google.com/c/MzUyMzczMjY1OTQ2?cjc=z4b55oi

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/9

d6o4qyx

https://classroom.google.com/c/MzUyMzczMjY1OTY1?cjc=d6o4qyx

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/10

yipoqgh

https://classroom.google.com/c/MzUyMzcxNzE1OTg3?cjc=yipoqgh

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/11

7bnhyqn

https://classroom.google.com/c/MzUyMzcxNzE2MDAx?cjc=7bnhyqn

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/12

bump3kw

https://classroom.google.com/c/MzUyMzczNDA5MzM3?cjc=bump3kw

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/13

j5ppb6p

https://classroom.google.com/c/MzUyMzczNDA5NDI5?cjc=j5ppb6p

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/14

gew5ouo

https://classroom.google.com/c/MzUyMzczNDA5NTE3?cjc=gew5ouo

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/15

6wjnduh

https://classroom.google.com/c/MzUyMzczNDA5NTM2?cjc=6wjnduh

ก 22905 กิจกรรมแนะแนว

ม.2/16

5qpc7zg

https://classroom.google.com/c/MzUyMzcxNzE2MTU2?cjc=5qpc7zg

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

วิชาเรียนของกิจกรรมชุ มนุม
1 น.ส.จารุ ภา สายสวาท

-

ชุมนุม Origami (โอ
ริ กามิ)

ม.2/1

jeud5bp

https://classroom.google.com/c/MzUxMjQxMzE1MjAw?cjc=jeud5bp

2 น.ส.อาภาภรณ์ คุม้ รักษา -

ชุมนุม Story (มีเรื่ อง
เล่า)

ม.2/2

a333crq

https://classroom.google.com/u/2/c/MzUxNTY4MjEyMzI3

3 นางศิริพร อนุกูล
ประโยชน์

ชุมนุม ห้องสมุด

ม.2/3

t2qkhj6

https://classroom.google.com/c/MzUxMTkzMzIwMjk0?cjc=t2qkhj6

4 นางกมลกาญจน์ บรรทร -

ชุมนุม สอนซ่อม
เสริ มนักเรี ยน ม.2/4

ม.2/4

lnk3jcv

https://classroom.google.com/c/MzUxMjIwNzE0Mzc0?cjc=lnk3jcv

5 นางกนกพร ปานกลีบ

-

ชุมนุมคณิ ตคิดสนุก

ม.2/5

uuczhyy

https://classroom.google.com/c/MzUxMjAzODU2ODMy?cjc=uuczhyy

6 นางวิภา ดาราเพ็ญ

-

ชุมนุม จิปาถะ

ม.2/6

fw36zg3

https://classroom.google.com/c/MzUxNjE3NjgzNTU3?cjc=fw36zg3

62cnbpj

https://classroom.google.com/c/MzAzODkxMzM2Njcw?cjc=62cnbpj

8 น.ส. ดวงพร กาญจนวาศ -

ชุมนุมสร้างสรรค์
ม.2/7
ผลงานคณิ ตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP
ชุมนุมไอเดีย D I Y ม.2/8

9 นายรุ่ งเรื อง ชัยวร

-

ชุมนุมอักษรหรรษา

qr5ywva

https://classroom.google.com/c/MzUyMzc5OTg5MTgw?cjc=qr5ywva

10 นางวราพร หมายชัย

-

ชุมนุมเพื่อนช่วยเพื่อน3 ม.2/10

vdyc6mn

https://classroom.google.com/c/MzUxMzIzMzEyNjIx?cjc=vdyc6mn

11 นายรัฐรุ จน์ ชินตันติรัศมิ์ -

ชุมนุม Like สาระ

ilm4fz4

https://classroom.google.com/c/MzUyMzkwMjQzNDAw?cjc=ilm4fz4

12 น.ส.สังวาลยากานต์
แก้วจันทร์

-

ชุมนุม ทบทวนชวนคิด ม.2/12

n7wyamo

https://classroom.google.com/c/MzQzNTMwNDM2Mjkz?cjc=n7wyamo

13 น.ส.วิลาสิ นี คลับคล้าย -

ชุมนุมมัณฑนากรน้อย ม.2/13

52ccvbc

https://classroom.google.com/c/MzUxMjU1MDQyMjkw?cjc=52ccvbc

14 น.ส.จุฑาภรณ์ วรรณบวร -

ชุมนุมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

ม.2/14

gxrbcs5

https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQyMjI4NjYw?cjc=gxrbcs5

15 น.ส.สุนารี สายสมบัติ

-

ชุมนุม Junior
Crossword Game

ม.2/15

7mytzrc

https://classroom.google.com/c/MzQ5NDE4MDUzNDMx?cjc=7mytzrc

16 น.ส.วิลาสิ นี จิตวิริยะ
พันธ์

-

ชุมนุม GIFTED 2/16 ม.2/16

ka6dxef

https://classroom.google.com/c/MzUyMzc5NTQ5Nzg0?cjc=ka6dxef

-

7 น.ส.วัชราภรณ์ พึ่งโพธิ์ -

ม.2/9

ม.2/11

https://classroom.google.com/c/MjcwNDQ1MDI0ODQ3?cjc=p3xhtjr

ที่ ชื่อครูผ้สู อน

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น/ห้ องที่ รหัสgoogle
เรียน
classroom

ลิง้ ก์เชิญเข้ าชั้นเรียน

วิชาเรียนของกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
1 น.ส.จารุ ภา สายสวาท

-

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/1

qswlb3b

https://classroom.google.com/c/MzUxMjQ0OTMyMzcx?cjc=qswlb3b

2 น.ส.ฑิตฐิตา ชัยชนะ

-

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/2

je7a7bh

https://classroom.google.com/c/MzAzODg5OTAwMzE1?cjc=je7a7bh

3 นางเกศริ นทร์ สุทธิรอด -

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/3

4azvs4v

https://classroom.google.com/c/MzUxMTk4NTk1MjY3?cjc=4azvs4v

4 นายกัณตภาคิน หลวง พนัง
5 น.ส.สุภามาศ วงศ์ฉลาด -

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/4

rrfltls

https://classroom.google.com/c/MzUxMjIwNzE0NDAz?cjc=rrfltls

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/5

aptycg7

https://classroom.google.com/c/MzQ4NTUzOTM3Nzc0?cjc=aptycg7

6 นางพัทธนันท์ อารยะ สัจพงษ์
7 น.ส.วัชราภรณ์ พึ่งโพธิ์ -

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/6

mquwyz4

https://classroom.google.com/c/MzUxOTk3NzE3MDEz?cjc=mquwyz4

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/7

dp6lzhz

https://classroom.google.com/c/MzAzODkxMzM2NzEz?cjc=dp6lzhz

8 น.ส. อรชร เสรี กุล

-

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/8

2zb3c47

https://classroom.google.com/c/MzUxNzUxMjQ4ODMz?cjc=2zb3c47

9 น.ส.เพ็ญศรี เพ็ญนาท

-

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/9

6mvx237

https://classroom.google.com/c/MzUxNjQ4MjQyMDU2?cjc=6mvx237

10 นางวราพร หมายชัย

-

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/10

ba4erkn

https://classroom.google.com/c/MzUxMzI1NzUxMTU3?cjc=ba4erkn

11 นายกฤษณชัย ค่าม่วง

-

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/11

3xbfnbz

https://classroom.google.com/c/MzUyMzg5NzczMzM1?cjc=3xbfnbz

12 น.ส.อรอุมา เสนาถี

-

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/12

fpckbt2

https://classroom.google.com/c/MzQzNTMwNDUzOTE3?cjc=fpckbt2

13 น.ส.วิลาสิ นี คลับคล้าย -

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/13

fjyvctx

https://classroom.google.com/c/MzUxMjU4ODIzOTU5?cjc=fjyvctx

14 น.ส.จุฑาภรณ์ วรรณบวร -

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/14

a7z6z72

https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ0NDIyMzYx?cjc=a7z6z72

15 น.ส.ศุภาวดี คาชมภู

-

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/15

dfvossm

https://classroom.google.com/u/4/c/MzQ5NDE3NDUzMDA5

16 นางสาวพิสมัย รุ่ งเรื อง

-

ลูกเสื อ-เนตรนารี ม.2 ม.2/16

qjfjyhm

https://classroom.google.com/u/0/c/MjI1ODk5NDcyNTE2

