กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่

ครูผู้สอน/รายวิชา

1

นางนิลุบล ไชยชาติ
วิชา ค21101 คณิตศาสตร์1
 ม.1/1, ม.1/5, 1/11
วิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
 ม.1/1, ม.1/11
2

นางธนิดา วงค์อินตา
วิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1
 ม.1/2, ม.1/8, ม.1/10, ม.1/12
วิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
 ม.1/2, ม.1/8, ม.1/10, ม.1/12

3

นางสาวกมลวรรณ จันทร
วิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1
 ม.1/3, ม.1/7, ม.1/9, ม.1/13
วิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
 ม.1/3, ม.1/7, ม.1/9, ม.1/13

4

นางสาวณฐอร ครองพงษ์
วิชา ค21101 คณิตศาสตร์1
 ม.1/4, ม.1/6, ม.1/14
วิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
 ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/14
วิชา Co. ค21101 คณิตศาสตร์1
 ม.1/12

QR Code

ที่

ครูผู้สอน/รายวิชา

5

นางสาววรัญญา ปานทอง
วิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3
 ม.2/1, ม.2/8, ม.2/9
วิชา ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
 ม.2/1, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/14

6

นางสาวเจนเนตร ประเสริฐวิทย์
วิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3
 ม.2/2, ม.2/7, ม.2/11
วิชา ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
 ม.2/2, ม.2/7, ม.2/11, ม.2/13
วิชา Coค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
 ม.1/10
7

นางสาวเต็มรัตน์ เขียวคราม
วิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3
 ม.2/3, ม.2/6, ม.2/10, ม.2/14
วิชา ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
 ม.2/3, ม.2/6, ม.2/10
วิชา Co. ค21101 คณิตศาสตร์1
 ม.1/2
8

นางสาวกาญจนา แสงสุด
วิชา ค22101 คณิตศาสตร์3
 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/12, ม.2/13
วิชา ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3
 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/12
วิชาค20203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์3
 ม.2/11

QR Code

ที่

ครูผู้สอน/รายวิชา

9

นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฏ์
วิชา ค23101 คณิตศาสตร์5
 ม.3/6, ม.3/9, ม.3/11, ม.3/12
วิชา ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
 ม.3/4, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11

10

นางสาวนิภาพรรณ แก้วอนันต์
วิชา ค23101 คณิตศาสตร์5
 ม.3/2, ม.3/4, ม.3/7, ม.3/10,
ม.3/13
วิชา ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
 ม.3/2, ม.3/12
วิชาCo.ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
 ม.1/12

11

นางสาวรัชนีภรณ์ ทาตัน
วิชา ค23101 คณิตศาสตร์5
 ม.3/3, ม.3/5
วิชา ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
 ม.3/1, ม.3/3, ม.3/5, ม.3/7,
ม.3/8, ม.3/13
วิชาCo.ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
 ม.1/2

QR Code

ที่

ครูผู้สอน/รายวิชา

12

นางสาวแพรวพรรณณี ชื่นอุรา
วิชา ค31101 คณิตศาสตร์1
 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4
วิชา ค33103 คณิตศาสตร์7
 ม.4/5, ม.4/7, ม.4/9, ม.4/10
วิชา ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
 ม.3/6
13

นางนงลักษณ์ สวัสดีวงษา
วิชา ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4
วิชา ค33101 คณิตศาสตร์5
 ม.6/1, ม.6/2
วิชา Co.ค21101คณิตศาสตร์1
 ม.1/8
วิชาCoค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
 ม.1/8
14

นางสาวกนกวรรณ ดีเพ็ชร
วิชา ค31103 คณิตศาสตร์7
 ม.4/6, ม.4/8
วิชา ค32103 คณิตศาสตร์9
 ม.5/5, ม.5/6
วิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3
 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4

QR Code

ที่

ครูผู้สอน/รายวิชา

15

นายภัสดาทร เหล่าวงค์
วิชา ค32101 คณิตศาสตร์3
 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4
วิชา ค32103 คณิตศาสตร์9
 ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10
วิชาค20201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์1
 ม.1/11
วิชาค20205 เสริมทักษะคณิตศาสตร์5
 ม.3/11
16

นางสุภาพร มะลิวงษ์
วิชา ค23101 คณิตศาสตร์5
 ม.3/1, ม.3/8
วิชา ค33101 คณิตศาสตร์5
 ม.6/3, ม.6/4
วิชา ค33103 คณิตศาสตร์11
 ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8,
ม.6/9
วิชา Co. ค21101 คณิตศาสตร์1
 ม.1/10
17

นางรัชนีย์ เลิศหัสดีรัตน์
วิชา ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4

QR Code

