
ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.1/1 ค21101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน1 เมขลา  กุลตัน lxmfive

ม.1/1 ศ21101 ศิลปะ1 วัฒนา สุขใส bsvjr3k

ม.1/1 ศ21104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง rmsejah

ม.1/1 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร lsbtnzr 

ม.1/1 ส 21102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ jj3rgom

ม.1/1 ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ อภิชาติ  สิงห์คีพงค์ guiozyi

ม.1/1 ท21101 ภาษาไทย 1 น้้าทิพย์  มิตตะปิต fsnughg

ม.1/1 ส20204 ภูเก็ตศึกษา วิโรจน์ ณ พัทลุง nmgsl3g

ม.1/1 ส21101 สังคมศึกษา ธีรนัย สนิยา aimoaa6

ม.1/1 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 สุภากาญจน์ รักษาวงศ์ 3zobly2

ม.1/1 ค21103 คณิตศาสตร์เพิม่เติม1 เฉลิมฉัตร ชูเชิด pawc5cs

ม.1/1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ศุภลักษณ์ อรุณโชติ 2qyoaip

ม.1/1 อ21101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน คณพร แสงขาว nkmvnrz

ม.1/1 พ 21101 สุขศึกษา สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ whibvhx

ม.1/1 พ21102 บาสเกตบอล สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ rzwzaxu

ม.1/1 ง21101 การงานอาชีพ 1 นภษร วัชรานันทกุล eceaxat
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โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/1



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.1/2 ศ21101 ศิลปะ1 วัฒนา สุขใส janfn3x

ม.1/2 ศ21104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง 42zakxp

ม.1/2 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร 6jhaklc 

ม.1/2 ส 21102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ igsr6hx

ม.1/2 ว20206 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ อภิชาติ  สิงห์คีพงค์ guiozyi

ม.1/2 ส20204 ภูเก็ตศึกษา วิโรจน์ ณ พัทลุง sfkglzb

ม.1/2 ส21101 สังคมศึกษา ธีรนัย สนิยา 7c4qlik

ม.1/2 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 สุภากาญจน์ รักษาวงศ์ hhgx3mt

ม.1/2 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 จินตนา โคกเขา jl2tegf

ม.1/2 ค21101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน1 ยุภา สมบัติวงศ์ tpp4aho

ม.1/2 ค21103 คณิตศาสตร์เพิม่เติม1 เฉลิมฉัตร ชูเชิด d3mvftu

ม.1/2 พ 21101 สุขศึกษา สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ 3vwqhmy

ม.1/2 พ21102 บาสเกตบอล สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ 2a2pb5z

ม.1/2 ท21101 ภาษาไทย1 ทิตย์ติยา ดาบเงิน men76pk

ม.1/2 อ21101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 ปิยณัฐ เจริญพงศ์ 3sle5wm

ม.1/2 ง21101 การงานอาชีพ 1 นภษร วัชรานันทกุล 4pv5qod

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/2
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.1/3 ศ21101 ศิลปะ1 วัฒนา สุขใส zjzakwg

ม.1/3 ศ21104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง bhmuw5o

ม.1/3 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร qlaaejj 

ม.1/3 ส 21102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ mqchujb

ม.1/3 ท21101 ภาษาไทย 1 น้้าทิพย์  มิตตะปิต k36zmlr

ม.1/3 ส20204 ภูเก็ตศึกษา วิโรจน์ ณ พัทลุง oimeo5w

ม.1/3 ส21101 สังคมศึกษา ธีรนัย สนิยา y4c2ux2

ม.1/3 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 สุภากาญจน์ รักษาวงศ์ mtbpfyv

ม.1/3 ค21101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน1 ยุภา สมบัติวงศ์ udxynyj

ม.1/3 ค20201 เรขาคณิต GSP1 รัชดา  ด้าคงแสง ynex2rq

ม.1/3 ค21103 คณิตศาสตร์เพิม่เติม1 เฉลิมฉัตร ชูเชิด w2ahhui

ม.1/3 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ศุภลักษณ์ อรุณโชติ b5znii7

ม.1/3 อ21101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน คณพร แสงขาว rk4yenu

ม.1/3 พ 21101 สุขศึกษา สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ canfeq2

ม.1/3 พ21102 บาสเกตบอล สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ encti3y

ม.1/3 ง21101 การงานอาชีพ 1 นภษร วัชรานันทกุล f4yu361
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.1/4 ศ21101 ศิลปะ1 วัฒนา สุขใส Zvfrmnv

ม.1/4 ศ21104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง oicc6kw

ม.1/4 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร hbvfh34 

ม.1/4 ส 21102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ vg7hlvt

ม.1/4 ส20204 ภูเก็ตศึกษา วิโรจน์ ณ พัทลุง 4rgjlzu

ม.1/4 ส21101 สังคมศึกษา ธีรนัย สนิยา dvgv2to

ม.1/4 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 สุภากาญจน์ รักษาวงศ์ dux2u77

ม.1/4 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 จินตนา โคกเขา khh3mve

ม.1/4 ค20207 คณิตเสริมทักษะ1 เฉลิมฉัตร ชูเชิด 26iwmv5

ม.1/4 พ 21101 สุขศึกษา สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ v4tnaa7

ม.1/4 พ21102 บาสเกตบอล สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ d6yrhqf

ม.1/4 ท21101 ภาษาไทย1 ทิตย์ติยา ดาบเงิน mqkkog4

ม.1/4 อ21101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 ปิยณัฐ เจริญพงศ์ 4kd4puk

ม.1/4 ง21101 การงานอาชีพ 1 นภษร วัชรานันทกุล jejpajj

ม.1/4 ค21101 คณิตศาสตร์1 สโรชินี ชุมกลม Dlk2ir4

ม.1/4 จ 20201 ภาษาจีน 1 ชลธิชา กลัดสุข 536rt6c
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ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/4



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.1/5 ศ21101 ศิลปะ1 วัฒนา สุขใส nwiym4u

ม.1/5 ศ21104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง c3izzvl

ม.1/5 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร dxgzex4 

ม.1/5 ส 21102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ ouaxpvp

ม.1/5 ท21101 ภาษาไทย 1 น้้าทิพย์  มิตตะปิต smgl3fp

ม.1/5 ส20204 ภูเก็ตศึกษา วิโรจน์ ณ พัทลุง 4gkfckz

ม.1/5 ส21101 สังคมศึกษา ธีรนัย สนิยา ajizq2l

ม.1/5 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 สุภากาญจน์ รักษาวงศ์ 3m5vhro

ม.1/5 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 จินตนา โคกเขา wp6elt6

ม.1/5 ค21101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน1 ยุภา สมบัติวงศ์ x4ao6mm

ม.1/5 ค20207 คณิตเสริมทักษะ1 เฉลิมฉัตร ชูเชิด phswjsx

ม.1/5 อ21101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน คณพร แสงขาว m3kwvlr

ม.1/5 พ 21101 สุขศึกษา สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ hyzfehw

ม.1/5 พ21102 บาสเกตบอล สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ h7tz4y7

ม.1/5 ง21101 การงานอาชีพ 1 นภษร วัชรานันทกุล gmcmguo

ม.1/5 ว20215 การเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ จักรพงษ์ กุลมาลา 4n2vlgz

ม.1/5 ว20227 โปรแกรมประมวลผลค้า จักรพงษ์ กุลมาลา iuufrbd
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โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/5



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.1/6 ค21101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน1 เมขลา  กุลตัน 2cmyx5a

ม.1/6 ศ21101 ศิลปะ1 วัฒนา สุขใส hqu2nxp

ม.1/6 ศ21104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง bpizkgx

ม.1/6 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร zbolngk

ม.1/6 ส 21102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ n6dx77q

ม.1/6 ส20204 ภูเก็ตศึกษา วิโรจน์ ณ พัทลุง qedfzw2

ม.1/6 ส21101 สังคมศึกษา ธีรนัย สนิยา 56kv3xq

ม.1/6 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 สุภากาญจน์ รักษาวงศ์ zxiixpe

ม.1/6 ค20207 คณิตเสริมทักษะ1 เฉลิมฉัตร ชูเชิด qyfjrcu

ม.1/6 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ศุภลักษณ์ อรุณโชติ vnm3oa3

ม.1/6 พ 21101 สุขศึกษา สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ ufe6oeo

ม.1/6 พ21102 บาสเกตบอล สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ 2mmodzl

ม.1/6 ท21101 ภาษาไทย1 ทิตย์ติยา ดาบเงิน hbmfp43

ม.1/6 ท20201 เสริมทักษะภาษาไทย ทิตย์ติยา ดาบเงิน dru4pce

ม.1/6 อ21101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 ปิยณัฐ เจริญพงศ์ mdtoaus

ม.1/6 ง21101 การงานอาชีพ 1 นภษร วัชรานันทกุล 7ofo43n

ม.1/6 ว20228 กราฟิกเบือ้งต้น จักรพงษ์ กุลมาลา 5ld52b3

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/6
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