
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2563 และการติดต่ออาจารย์ 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line Tel. 
พ32101 อ.สิริวิภา หาสาสน์ศร ี oerm2bd   
พ32202 dcjy7fu   
พ21101   

สุขศึกษา 1 
อ. สวิภา ฤทธิจันทร์ oqbxptx   

พ21102   
สุขศึกษา 2 

v3hpmyq   

พ23214 
ดาบสองมือ 

อ.ชัญญา ศิริทิพย์สกุล 6p2hm57   

พ22104  
กรีฑา ม.2 

อ.อัษฎางค์ ปาลิวนิช q4cmje4   

พ22101  
สุขศึกษา3 ม.2 

 

อ.สิรภพ สารมิตร m2okd5h 
 

  

พ22102 
 สุขศึกษา4 ม.2  

 

we5xmkx   

พ21103  
เทเบิลเทนนิส ม.1 

l4mpnup   

พ32102  
กอล์ฟ ม.5 

อ.กมล  สาระมิตร csq4ine   

บาสเก็ตบอล 
เสรี ม.1-3 

อ.วัชระ รุ่งสว่าง umyrbol   

ลีลาศ อ.ชัญญา ศิริทิพย์กุล u7ybebr   

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ 

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2563 และการติดต่ออาจารย์ 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line Tel. 
ง 21204  

วิชา อาหารว่าง 
เสรี ม.1 

อรอุมา ธรรมดี  Onumathamdee 

 

0928247015 

ง 31102 วิชา การ
งานอาชีพ 4 ม.4 
ง 21205 วิชา 

พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 1 เสรี ม.1 

กนกอร พวงระย้า  Naynatinlove 

 

 

ง 21101 วิชา การ
งานอาชีพ 1 ม.1 
ง 21271 วิชา 
ผลิตภัณฑ์จาก

กระดาษสา 1 เสรี 
ม.1 

ทิพย์สุดา ก้อนฆ้อง  Puitipsuda 

 

 

ง 22101 วิชา การ
งานอาชีพ 2 ม.2 

ง 32102 วิชา การ
งานอาชีพ 5 

อัญชนา มุ่งหมาย  kruaun61 

 
 

 

 นรินทร์ ลาภอนันต์    
 

 



รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line Tel. 
ง32361 การตลาด อ.ชนิตา  ทองไทย  ja-aey-smile 

 
 

 

ง32363 กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 

ง32362 การเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2563 และการติดต่ออาจารย์ 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line Tel. 
ท 21101 ภาษาไทย 1 อ.ภาวิน ี  pui…th 081-774-3007 

ท 32206 การเขียนสร้างสรรค ์
ท 21102 ภาษาไทย 2 อ.วรรณวิศา  aung090134 086-925-7525 

ท 33206 
ภาษาไทยใกลต้ัว 

ท 22101 ภาษาไทย 3 อ.อำภา  ampachang 089-079-2549 
ท 31205  

การอ่านเพื่อพัฒนาตน 
ท 22102 ภาษาไทย 4 อ.พิเชษฐ ์  ohmkonram 084-436-5107 

ท 32205 ภาษากับวัฒนธรรม 
ท 23101 ภาษาไทย 5 อ.กรนภา  kornnapa 087-017-4843 

ท 31206 การพูดเพื่ออาชีพ 
ท 23102 ภาษาไทย 6 อ.สรไกร  Stop7 095-927-6579 

ท 33205 
การฟังและการดูอย่างมี

วิจารณญาณ 
ท 31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 อ.วาสนา  Koddis 089-443-3944 
ท 31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 
ท 32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 อ.กิตติพงษ ์  golfkitti 063-541-9641 

 ท 32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 
ท 33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 อ.ไพศาล  vijjamanja1  
ท 33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2563 และการติดต่ออาจารย์ 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line 
ค 21101  
ค 21102  
ค 21201  

อ. ปานพระจันทร์ จันทร์พรหม  Scan QR ตามรายวิชา 

ค 22101  อ. อรสา สกุลศิริธรากุล  Scan QR ตามรายวิชา 
ค 22102  
ค 32101 

อ. น้ำผึ้ง บุณยเกียรติ  Scan QR ตามรายวิชา 

ค 23101  อ. จันทิมา พร่องครบุรี  Scan QR ตามรายวิชา 
ค 23102  อ. สำรวย หาญห้าว  Scan QR ตามรายวิชา 
ค 31101  
ค 31201 

อ. พรรณิกา สิทธิแก้ว  Scan QR ตามรายวิชา 

ค 31102  
ค 31202 

อ. นิพนธ์ ฝ่ายบุญ  Scan QR ตามรายวิชา 

ค 30216 
ค 30208  
ค 30209  

อ. กิรณา จิรโชติเดโช  Scan QR ตามรายวิชา 

ค 32102  
ค 32202  

อ. จิตรดา สมีเพ็ชร  Scan QR ตามรายวิชา 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2563 และการติดต่ออาจารย์ 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line 
ว21281 วิทยาการ

คำนวณ 1 
อาจารย์ สุวิชา สารมิตร 22tbo7c 

 
 

ว21281 การออกแบบ
และเทคโนโลยี 1 

 7qyfhlv 

 
 

ง21101 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 3ahdzti 

 
 

ว21295 การสร้างงาน
สวยด้วยกราฟฟิก  

อาจารย์ หัตถวดี  
สังฆธรรม 

pe4txvj 

 
 

ว21293 การนำเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 fbovadl 

 
 

ว21292 งานกราฟิกและ
การนาเสนอด้วย

คอมพิวเตอร์ 
 

อาจารย์ อุบลรัตน์  
บุญประเสริฐ 

qdqysyo 

 

 



 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line 
ว23293 การติดตั้งและแก้ไข

ปัญหาคอมพิวเตอร์ 1 
อาจารย์ อุบลรัตน์  

บุญประเสริฐ 
c4r2xmh 

 
 

ว31181 วิทยาการคำนวณ 4 dwd5del 

 
 

ว 31182 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 4 

brrplpx 

 
 

ว 31294 ระบบคอมพิวเตอร์ 
เบื้องต้น 

xqxgfgs 

 
ว33181 วิทยาการคำนวณ 6  อาจารย์ ฤทธิชัย หอมใบเตย  087 919 1865 

ว31291 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์ m3rr7u6 

 
 

ว31296 การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น 

Bzklznh 

 
 

ว31298 จริยธรรมและ พรบ 
คอมพิวเตอร ์

Yw7rif5 

 
 

 



 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line 
ว23281 วิทยาการคำนวณ 3  อาจารย์ สญัรัฐ ลักขณา eosipjq  

ว23182 การออกแบบเทคโนโลยี 
3 

feqyjgx  

ว31292 อัลกอริทึ่ม อาจารย์ สุวิชา สารมติร 56vc4zo 

 
ว22281 วิทยาการคำนวณ 2  อาจารย์ อรณุรตัน์ ทวีกุล ks62zn6 

 
 

ว22182 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 

exmeel7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2563 และการติดต่ออาจารย์ 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ Tel. Line 
อ22101 อ.อภิเชษฐ เรืองไทย 0819092322 apichettaetae 
อ31102   
อ23101 อ.อมฤต จันทร์เกษร 098-824-5528 0878054882 
อ23102   
อ22102 อ.เมธาวี ปัญญาจันทร์สว่าง 0911092212 mpopeye 
อ31102   
ญ31212 อ.พัชรินันท์ ยังทรัพย์อนันต์ 061-596-6536  
ญ31214 อ.ธันยธร ศิริไพบูลย ์  paiwann 
อ32101 
อ32205 

อ.พรรณฤดี จูเจรญิ 087-906-4311 Ploy Phanruedee 

อ32102 
อ32206 

อ.บุษราภรณ์ อินทร์แสน  BUDSARAPORN I. 

อ33101 อ.วรางคณา เซะ๊วิเศษ 097-207-5090  
จ31214 
จ32403 

อ.คณิศร ธีระวิทย ์ 083-061-5245 Aommochiyaki 

จ22201 
จ22302 
จ32503 

อ.ฐิติกานต์ ชูประดิษฐ ์  alexanderwangleehom 

ฝ22202 
ภาษาฝรั่งเศส 

อ.ถนอมขวัญ ทองโปร่ง  Thanomkhwan 

อ21101 
อ31201 
อ32201 
อ32202 

อ.บัณฑิตา   

อ21102 
อ31206 

อ.กาญจนา   

อ23101 
อ23102 

อ.ชัยพรรณ 0891452472  

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2563 และการติดต่ออาจารย์ 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line 
ว 32243 
ชีววิทยา 

 

อ.ธวรรณรัตน์ นาคเครือ verdhqu 

 
ว 32244 
ชีววิทยา 

 

ctr4lal 

 
ว 22102 
วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

อ.จีรวรรณ  เกิดร่วม msoyrws 

 
 

ว31241 ผศ.อรอุมา     พันธ์เกตุ 
 

Bla6c3p 
 

 
 

ว31242 Bla6c3p 

 
 

ว32102 อ.สุวนันต์  หลัดจัน Cd3hxui 

 
 

 

 

 



 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line 
ว 21101  

 
อ.นภาพร    เชื้อทอง lmpmppk 

 
ว 21102 nyeb2az 

 
ว 31102 dac5oy5 

 
ว 31101 อ.สุนิสรา   เอี่ยมคง vdrtw6y 

 
ว 32101 

วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน  ม.5 

อ.พัณนิดา        มีลา 6isxi4c 

 
ว 23102 
วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน  ม.3  

 

yu6cazg 

 
ว 23101 

วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

อ.ศักดิ์สิทธิ์   เหมแก้ว ujqbjcx 

 
 

ธรรมชาติ
รอบตัว 

อ.ชบา เมืองจีน 7xwruva  



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2563 และการติดต่ออาจารย์ 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line Tel. 
ส 32101 อ.มนังค์  อังควานิช jfnvcvv  089 – 036-6446 
ส21103 ผศ.สจุินต์  ใจกระจ่าง p5z7sn4  089-681-6068 
ส21104 3zomj7c   
ส21105   อ.ศิริพงษ์  อุบลพงษ์ uunp3sa  087-568-5272 
ส21106 wiawxsk   
ส21101 อ.สุกฤตา  สุขุม ykx7edr  086-599-1653 
ส21102 hvlpmt6   
ส31101 อ.พรทิพย์  วันสม 6huz3d3  084-147-6266 
ส31102 5scduqb   
ส22103 อ.พิมพ์นิภา  วงค์คำจันทร ์ f52fmtk  086-605-5089 
ส22104 gfpkpzi   
ส32283 golbl66   
ส32201 5ktk7wi   
ส22105 อ.ภัทร์  หาสาสน์ศร ี uuoo7ig  081-899-8871 
ส22106  my2i2yp   
ส22101 อ.อรรถพล  นิธิสุนทรพงศ ์ p5z7sn4  084-664-5904 
ส22102 3zomj7c   
ส32103 อ.ณัทรัชตา  ทะรีนทร ์ 6zd3asp  098-549-2939 
ส32104 eac6l3j   
ส23101 อ.ภูวดี  บุญศร ี simzarh  080-655-8004 
ส23102 ukti5tm   
ส31227    
ส23103 อ.สิทธิทัศน์  รักงาม   098-532-3935 
ส23104    
ส32102 อ.มัทฌิมา สุทธสิุข e7aguqs  087-829-9138 
ส23106 nafuqxs   
ส31104 อ.อาทิตย์  เพลิดนอก deajwwd  097-041-2693 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาภาคฤดูร้อน 2563 และการติดต่ออาจารย์ 

รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ GoogleClassroom Line 
ศ23103 ม.3 
ศ32102 ม.5 

อ.กิติภัทร  0878144535 

ศ21101 ม.1 อ.ปุญญพัฒน์ cz5zn2z  
ศ22103 ม.2 อ.ณัฐพงศ์ ยิ้มพราย ujpfzli  
ศ21104 ม.1  f7e3xxw  

ศ23209 เสรี 2 ม.3   0990756632 
 อ.อรอุมา สอนง่าย kdkd4nc  

เสรี ม.2 
ศ2222 

อ.ทิพา หาสาสน์ศร nci7ewv  

 อ.อรรถพร  นัยเนตร llkjeai  
วิชาดนตรีสากล ม.

1และ ม.2 
อ.ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์  ballclarinet 

ศ22223 เสรี 2 ม.2  
ศ23223 เสรี 2 ม.3 

อ.กฤษณ์ ภิรมย์รัตน์  0813771403 

ศ22102  t5cntzc  
ศ32101  66effsq  

 

 


