
 
ข้อมูลครูผู้สอน และรหัสช้ันเรียน ( Class Code ) ส ำหรับเข้ำร่วม Google Classroom ของแต่ละรำยวิชำ 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศึกษำ 2564 

 

รำยวิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ช่ือ-สกุล (ครูผู้สอน) เบอร์โทรศัพท ์
รหัสชั้นเรียน (Class code) 

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
ท21101 ภาษาไทย 1 (หลักการใช้ภาษาไทย 1) 1.5 นางสาวศุภกัญญา   โอมณ ี 092-2872271 s23fcui lk7fcrd trwmpg4 ur5fz6o 
ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ 089-7347986 fza4anv 3gtb53p vgclrdn kvquno5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย 095-4194324 6wlv6zo lhd4uk3 ijrvj4x 4mfhxmu 
ว21103 เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 1 1.0 นางนริศรา   ไชยอัษฎาพร 089-5981642 k22cjhf sbjalah eisegk3 6nekpsr 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0 
นายสุลตรณ์  หลังเกตุ 
นส.ซานิยาห์  ยะหรีม 095-0850470 qptxm2g pftrmyt wvvansc akb75o4 

ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 นางสาวสุวิมล  หอประยูร 091-9563614 uktgv5c e2d7dol 2ayv64l m5j4naa 
ส21107 อิสลามศึกษา 1 0.5 นายฮูเส็น  ยาประจันทร์ 085-0776322 f7f4ea5 q2l4uly hbclqgp u7rrlpx 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง 080-7065874 6g4oygw oqvurfy e77uhiy nbbaupp 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 นางสาวรจณี  รบบานา 087-5704847 5lqdq3y Adbnlhj 6qfex4o bkx33pl 
พ21102 พลศึกษา 1 (เทเบิลเทนนิส) 0.5 นายอภิรักษ์  สุขาเขิน 062-9289455 wnqbdgm q7uprkq qh2lmov vnnc52m 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 1.0 นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน 083-1710277 daifzqi uuktxlj winqmzo gk7itug 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 นางสาวจิระนันต์  สุวรรณวิหค 095-497-4094 rxmcxbn zvbugiz hknzy7e aizx3ur 
ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 นายดนุรุจ สามัญ 087-3909810 osgxuxd vexwwfg h2zjbwn uzbtdgd 

ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 
นายนูรุดดีน แคยิหวา, 
นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง,
นายฮูเส็น ยาประจันทร์ 

087-2852780 
080-7065874 

duxeuwj 4rsvxo7 pjkx4er ga2ejzk 

ญ20201 ภาษาญ่ีปุ่น 1 1.0 นางสาววนิดา สุนทร 088-7907576 ki3nemt ddakry3 iuklvje j3vb2ak 



ข้อมูลครูผู้สอน และรหัสช้ันเรียน ( Class Code ) ส ำหรับเข้ำร่วม Google Classroom ของแต่ละรำยวิชำ 
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

รำยวิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ช่ือ-สกุล (ครูผู้สอน) เบอร์โทรศัพท ์
รหัสชั้นเรียน (Class code) 

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 

ท22101 ภาษาไทย3(หลักการใช้ภาษาไทย 2) 1.5 นางสาวจิรัชยา  กลับศรีอ่อน 
นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา 

091-2296767 
082-2694876 

3xsprmj zrnlbkc 6qeqrwq 26oynvs 

ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 นางปรีดา  ผลาสิงห ์ 085-1917527 ivhiyfv ehc5w7g 574n77y 6oepdav 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 นางรุจิรา  บินต ามะหงง 081-5985169 bpgv2kt qro5tzn f6uicpv yjvrg5g 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 นางทิพวรรณ  ธังดิน 089-6549332 zkhrdtr dedwapo 2umrfni 4xyrqw7 
ส22107 อิสลามศึกษา 3 0.5 นายฮูเส็น  ยาประจันทร์ 085-0776322 ksew3d7 ka4uety ogffkpj mjfmltb 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง 080-7065874 vf3fulp oivnln2 6jijwqn dpkswg3 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 นางสาวรจณี  รบบานา 087-5704847 fki4jf5 uj37kn2 4yucizy gxo5ijc 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0 นายพิชชากร   กลิ่นเขียว 092-9646146 3l4n6tb aiuzgzf vxwtbzk 7tuzno7 
พ22102 พลศึกษา 3 (กระบี่กระบอง) 0.5 นายอภิรักษ์  สุขาเขิน 062-9289455 hxv2mwd edi7h6j y4nkppc 5qgnwgu 
ศ22101 ดนตรี 2 1.0 นายวุฒินันท์  สามัญ 084-9978735 knbmbrn ddxazlv jspxmbh e46myov 
ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0 นางณพิชา  จันทวดี 093-5746973 7f3bnzv nu3rlea 6xlfrc3 rg437hq 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 นางเพ็ญนภา   รัตโนดม 091-8512428 tm4c4w7 efgsus3 cysb34e ne3f6hs 

ท20201 การเขียนเชิงวิชาการ 1.0 นางสาวจิรัชยา  กลับศรีอ่อน
นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา 

091-2296767 
082-2694876 

s3babla 2xxnddl 23ejmqn q35gwaw 

ค20203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 นายดนุรุจ  สามัญ 087-3909810 bucmigp dco6i4t fxmgzvg qjoulxc 

ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 
นายนูรุดดีน  แคยิหวา 
นายพิชชากร  กลิ่นเขียว 
นายฮูเส็น  ยาประจันทร์ 

092-9646146 z4ck24z shmhavw 77 ulh2w eibjmv5 



ข้อมูลครูผู้สอน และรหัสช้ันเรียน ( Class Code ) ส ำหรับเข้ำร่วม Google Classroom ของแต่ละรำยวิชำ 
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

รำยวิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ช่ือ-สกุล (ครูผู้สอน) เบอร์โทรศัพท ์
รหัสชั้นเรียน (Class code) 

ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/4+ม.3/5 
ท23101 ภาษาไทย 5  (หลักการใช้ภาษาไทย 3) 1.5 นางสาวสารีณี  บูเก๊ะเจ๊ะลี 098-7029251 4on2csz 7elodns ktijibd k7efi2l jmemy7x - 
ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 นายกฤติภัทร  กาสเส็น 098-1219584 n5niq5k d5oyv3j 3kden23 dxn7dma nf56zx5 - 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 นางสาวนาถยา  พรหมช่วย 084-3987452 x73gc2q fmzfces oi72ihe 2a2qyxd - 2a2qyxd 
ว23103 เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 3 1.0 นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม 095-2577256 nbttsxo 6yn5wef z5jq66a 2a2xmzb jzgrret - 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0 
นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง 
นายพิชชากร  กลิ่นเขียว 

084-7297009 
092-9646146 

75knc6j w3n6xlr iiqfjb5 - - wueyxkz 

ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 นางสาวสุวิมล  หอประยูร 091-9563614 jg2rfbj x7wfrp2 u3ggn32 ml3dzkw apv3oio - 
ส23108 อิสลามศึกษา 5 0.5 นายนูรุดดีน  แคยิหวา 087-2852785 02 jagg5 vuscf3l yfibufe - - kyvyinc 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง 080-7065874 7xdlpe4 ylz4edb t3sxafj 7ldewxk 5nevdjz - 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 นางสาวรจณี  รบบานา 087-5704847 ug2mpsp joe4yzm ge2m3vz - - wlqljwf 
ศ23101 นาฏศิลป์ 3 1.0 ว่าท่ีร้อยตรีขจรจักษณ์  ภู่ร้อย 084-2596571 ag6vxdd 3vjompy iuggniu rislkcc a33zper - 

พ23102 พลศึกษา 5 (กีฬาสากลบาสเกตบอล) 0.5 นายวิวิศน์  ประเสริฐศร ี 063-7464390 kohma54 igzzohj yjuecox - - 5xp2n3k 

อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์ 082-7987428 4iixqn3 ab6yyfy bzaesen ehhwxik ck2mbs4 - 
ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 นางนิศาชล เอียดดี 098-0160132 c6wydsf n7fyzjw garr5b3 - - mhstoy3 
อ20202 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 0.5 นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 098-7434965 ffg2ndu e246lyk gr7skxl yuzmkwp ck2mbs4 - 

ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 

นายนูรุดดีน แคยิหวา 
นายพิชชากร กลิ่นเขียว 
นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง

นายฮูเส็น ยาประจันทร์ 

087-2852785 
080-7065874 

jjnaqvp g6m66bu t6cmxvn w73yuj2 k6ofzmr - 



 
ข้อมูลครูผู้สอน และรหัสช้ันเรียน ( Class Code ) ส ำหรับเข้ำร่วม Google Classroom ของแต่ละรำยวิชำ 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศึกษำ 2564 

 

รำยวิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ช่ือ-สกุล (ครูผู้สอน) เบอร์โทรศัพท ์
รหัสชั้นเรียน (Class code) 

ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 
ท30101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 นางถนอมพร  ปีนัง 095-5712091 vzjtit5 hgm7qm7 msp43v5 quphrpy rsgprxr klr67hj 

ค30101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 

099-1484550 
092-9598235 

gvzskgd icium3u wovagqw d7aytkc 7l6fjqq bm5367d 

ค30102 คณิตศาสตร์ 2 2.0 
นายอนัน จันทรัตน์ 
นางสาวรัศม ี จันทร์นูน 

081-7981249 
063-9411375 

7qm2lgs 7sjwcvl hke7nyc m6yiwry mfovc6g jar3x6d 

ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 นางสาวผาณิดา แลหมัน 082-7314570 74imhuf ojdvdjk kttnf74 qkmx4pf wuvgwbf rk53tzd 

ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 
นายสาธิต บัวด า  
นางศรินยา สวาหลัง 

084-2532875 
086-2960769 

lpo53si syjyw7r 3hahy3n ancwxml qx2pmom bexul55 

ว30141 พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 1.5 
นางศุลยา  สามัญ   
นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง  

086-9608815 
089-8675259 

in3pe5h monkzj3 keqfmrk ls5qdxv hsth3kv reqyaxc 

ว30181 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1.0 นายวิชัย บัวเน่ียว 089-4627327 6n6yxkm wnew2fk 744pee7 wqy33nr f4v5oj3 gm5focv 

ว30182 การออกแบบและพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร ์ 1.0 

นายอิสรา ส าเร  
นายสมยศ แซ่เจา 

087-9680754 hehp5by plvgyrg yg3v4oh r2zlyzj f6d6opu 6a2kuie 

ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรม
ส าหรับชีวิต 1.0 นางทิพวรรณ  ธังดิน 089-6549332 sr4bqkk g3hiyjt qpnmtnn nqkp2zc 3me3vn4 vpkslce 

พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 นายวิวิศน์ ประเสริฐศร ี 063-7464390 dnzbfss bm7zmt3 v4aui6b ojba3cy ma2elw2 62s2246 
ศ30101 ทัศนศิลป์ 0.5 นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน 083-1710277 pk447fm c3kfwww h3zlan4 354eslo p3vpfjs 7gejs5o 
อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 2.0 นางสาวซีต้า ไรมันซา 081-5403155 35662zg k2d474b kukqht2 j4jepxa 2qe7mxc kh4s222 



 
ข้อมูลครูผู้สอน และรหัสช้ันเรียน ( Class Code ) ส ำหรับเข้ำร่วม Google Classroom ของแต่ละรำยวิชำ 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศึกษำ 2564 

 

รำยวิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ช่ือ-สกุล (ครูผู้สอน) เบอร์โทรศัพท ์
รหัสชั้นเรียน (Class code) 

ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 
ท30103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 นางสาวจริยา  จิตตพงศ์ 084-3009725 cayo7j7 eixq6ba j3dwe4n 2ruuohd 5bbkljz he7jgng 
ค30104 คณิตศาสตร์ 4 1.5 นางสาวมนัสนันท์  มณีวิทย์ 097-0639103 3o2mhm3 rl3ob66 3ndst3i 36bm7ej afousee 5o3faz7 
ว30163 โลกศาสตร์และภูมศิาสตร์ 2 0.5 นางยินดี  ชูนวล 089-8797224 nazwief xpdgq2n h2o76dh mspj3ex 4nevpuk nxx5oyx 
ส30103 เศรษฐศาสตร ์ 1.0 นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง 084-7297009 3kzm66b fngizez el5hjxm v3bu47q cdaxexc ms4oyee 
พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 นายอภิรักษ์  สุขาเขิน 062-9289455 2btbbiw wcpjjva tzk434w s5f4aso y6rxtmi rfhmobf 
ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ 0.5 นายรังสิต  รัตนโสภา 086-9458091 izxetlp 3klhprp gcsnok2 gxib3n6 u3vlxy6 6et6qwh 

อ30103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 2.0 
นายเชิดศักด์ิ  หยีหรีม                    
นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน 

089-2940472 
095-4390294 

ljxugfo aisrtiu uyxove3 ut7qnhv t3dflrf ncn6mrz 

ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร 
อุณหพลศาสตร์และคลื่นกล 1.5 

นางเขมิกา ทองสี  
นายณัฐพล  อ ามาตย์วงศ์ 

089-8692184  
087-9694604 

zwto27j lq2hn7p mt6euhh r2avyt7 lvzlzg6 pwqx3qc 

ว30222 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคม ี 1.5 
นางมลิวัลย์ ปาณะศร ี
นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา 

084-6797251 hprmheg 65nf6db zqzjxzc ee4tot2 qkcwkem kh6qmu7 

ว30242 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา
ของพืช 1.0 นางคนึงนิตย์ ไชยมณี 081-0987740 bzihn7v igcqrw2 w7sa2cz m3e6bby rlggw4l wizx5ep 

ว30282 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1.5 
นายจิรายุทธ แสงสิน 
นางนริศรา ไชยอัษฎาพร 

089-5981642 okyzcjr rlw4ghc ppzy4el z76cael ciafc7b z3duvsj 

ภาษาต่างประเทศที่ 2  
(ม30201 สนทนาภาษามลายู) 1.5 นางสาวอุสนา ฉิมเรือง 088-7554804 skn37zr 6wlm4zk obw4yas ktc6xn7 vuohahf tdpj3iy 



ข้อมูลครูผู้สอน และรหัสช้ันเรียน ( Class Code ) ส ำหรับเข้ำร่วม Google Classroom ของแต่ละรำยวิชำ 
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

รำยวิชำพื้นฐำน หน่วยกิต ช่ือ-สกุล (ครูผู้สอน) เบอร์โทรศัพท ์
รหัสชั้นเรียน (Class code) 

ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 
ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 1.0 นางสาววนิตา โอมณ ี 095-0787816 o6oim5c 4ta6ouf tzozdyh jcmn5uc go7i65z tv4lrfl 
ส30105 ประวัติศาสตร์โลก 1.0 นายภิโชติ  เอียดเฉลิม 086-9682386 bgfxdx7 cj474rl kb5lb6q gvtoo6o lrgdfai 76n4ly3 
ส30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 นางสาวซานิยาฮ์ ยะหรีม 085-5893785 66vbaea v57ojbm dy56uxa pskvjac tezzzga ldfpatw 
ส30107 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 0.5 นายสุลตรณ์  หลังเกตุ 095-0850470 n6hwxse voeqnvv o4lscpt apaev5w ngyrrqx jsdfdxm 

พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
0.5 

นายสัลมาน  เส็นติระ 
นายอภิรักษ์  สุขาเขิน 

080-7105153 q3kzvsc rmaa7sh wobmq6i pq4nfdr hqo5tbo 7bx42ct 

ศ30105 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 0.5 ว่าท่ีร้อยตรีขจรจักษณ์  ภู่ร้อย 084-2596571 rpv56wh buv7sqw seylvzf mksiuif ophmjjv hbnorbj 
ง30101 การงานอาชีพ 1 1.0 นางณพิชา  จันทวดี 093-5746973 ucne4ap utyh4xm 7eq5iib zkothw6 gtm7twc 5irubvn 

ค30202 สถิติเบื้องต้น 1.5 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีสง่ 
นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล 

094-4867268 
092-9598235 hfngr5e oucfqu6 ybs7bpz z3cnyhr wgrbnl6 c3slz5x 

ค30203 คอมบินาทอริกและความน่า  
จะเป็นเบื้องต้น 

1.0 นายสันติพร ตันติหาชัย 089-7327755 lispsb2 ea4cilh wsc3sve j3tfb3f njegrid hnpggj2 

ว30204 แสงและฟิสิกส์ยุคใหม ่ 1.5 นายศิรชัช จันทร์ทองพูน 095-3652216 pnixkju xzopvui 7iwdsqt m643sme mfljm3t pmxidgt 
ว30224 เคมีเชิงความร้อนและไฟฟ้าเคมี 1.0 นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง 089-9089638 75azi63 wsnqm6o jxummzm 37vyxvp n5sfuvy zjdr63r 

ว30244 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1.5 
นางสูใบด๊ะ  หลงจิ  
นางกัญญ์ณพัชร์  เพ่ิมพูล 

087-9675509 
086-6982327 

ymyg7im Futolpi dktsdju aegohrs onavpug kljc4tv 

ว30286 ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 2 

1.0 นางเขมิกา ทองสี 089-8692184 rehvs5t rehvs5t rehvs5t rehvs5t rehvs5t rehvs5t 

อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 2.0 
นายวิจิตร นิยมเดชา  
นางสาวอังคณา บุญทา 

094-4867828 5y3ksv7 d4hklez tzyd4pz vneawkt tnddlg4 3cimfxm 

 


