
ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.2/1 ศ22104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง hthd5nf

ม.2/1 ค22205 คณิตศาสตร์เพิม่เติม5 จริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุล eamreii

ม.2/1 ค22101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน3 ชวัลรัตน์ เมืองมูล qto3453

ม.2/1 ส 22102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ 4lq4svc

ม.2/1 ส22101 สังคมศึกษา นันทิพัฒน์ สุขสบาย uzul4rc

ม.2/1 อ 22101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3 ภานุ องศารา pxm5gpz

ม.2/1 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 อภิชาติ  สิงห์คีพงค์ ymqwsx5

ม.2/1 พ22102 พลศึกษา(ตะกร้อ) สมยศ แก้วอ่อน cpud3vb

ม.2/1 ท22101 ภาษาไทย เอริญญา มัจฉา sv36fba

ม.2/1 I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ศุภลักษณ์ อรุณโชติ h5qbshd

ม.2/1 ง22101 การงานอาชีพ2 ธนูศร. สุวรรณหงษ์ nc4z3db

ม.2/1 พ22102 สุขศึกษา สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ 57hutkm

ม.2/1 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง 2xhqtbb

ม.2/1 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 จักรพงษ์ กุลมาลา 3mtzlga

ม.2/1 ศ22102 นาฏศิลป์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  uonatte 
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โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/1



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.2/2 ศ22104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง f5qj6zt

ม.2/2 ส 22102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ 5wgivij

ม.2/2 ส22101 สังคมศึกษา นันทิพัฒน์ สุขสบาย ifxeih2

ม.2/2 อ 22101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3 ภานุ องศารา py5u3je

ม.2/2 พ22102 พลศึกษา(ตะกร้อ) สมยศ แก้วอ่อน aucozug

ม.2/2 ค22101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน3 จริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุล jeokfu2

ม.2/2 ค22205 คณิตศาสตร์เพิม่เติม5 พฤกษา  หนูเนื่อง s7vvrjg

ม.2/2 ว22101 วิทยาศาสตร์3 ปัทมา ศรีเพชร bs6cycw

ม.2/2 พ22101 สุขศึกษา สมยศ แก้วอ่อน vbaie3a

ม.2/2 ท22101 ภาษาไทย เอริญญา มัจฉา mkryaoa

ม.2/2 I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ศุภลักษณ์ อรุณโชติ 6qdshk2

ม.2/2 ง22101 การงานอาชีพ2 ธนูศร. สุวรรณหงษ์ mpd6153

ม.2/2 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง g7h64r7

ม.2/2 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 จักรพงษ์ กุลมาลา 37siu7t

ม.2/2 ศ22102 นาฏศิลป์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล c77rub7

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/2
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ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.2/3 ศ22104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง gq7unwu

ม.2/3 ค22205 คณิตศาสตร์เพิม่เติม5 จริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุล wekktwf

ม.2/3 ค22101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน3 ชวัลรัตน์ เมืองมูล vepuazg

ม.2/3 ส 22102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ ppqd2aq

ม.2/3 ส22101 สังคมศึกษา นันทิพัฒน์ สุขสบาย g2d3qvb

ม.2/3 อ 22101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3 ภานุ องศารา le6g7ag

ม.2/3 พ22102 พลศึกษา(ตะกร้อ) สมยศ แก้วอ่อน mxlib6i

ม.2/3 ว22101 วิทยาศาสตร์3 ปัทมา ศรีเพชร inuzg4m

ม.2/3 พ22101 สุขศึกษา สมยศ แก้วอ่อน xt3xr4c

ม.2/3 I20201 การศึกษาค้นคว้าฯ จิตรา   ดีวินิจ 5lwykos

ม.2/3 ง22101 การงานอาชีพ 2 ธัญญา ซ่ือตรง ind7das

ม.2/3 ท22101 ภาษาไทย เอริญญา มัจฉา ber3hzb

ม.2/3 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง 4ilv45t

ม.2/3 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 จักรพงษ์ กุลมาลา rzg3cx5

ม.2/3 ศ22102 นาฏศิลป์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  ar3miyr
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ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/3



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.2/4 ศ22104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง zs2ijom

ม.2/4 ส 22102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ vnpmlgw

ม.2/4 ส22101 สังคมศึกษา นันทิพัฒน์ สุขสบาย 53npxar

ม.2/4 อ 22101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3 ภานุ องศารา zb7l33a

ม.2/4 พ22102 พลศึกษา(ตะกร้อ) สมยศ แก้อ่อน k4xrels

ม.2/4 ค22101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน3 จริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุล ljwpk2x

ม.2/4 พ22101 สุขศึกษา สมยศ แก้วอ่อน vvqawpf

ม.2/4 I20201 การศึกษาค้นคว้าฯ จิตรา   ดีวินิจ njqph3r

ม.2/4 ง22101 การงานอาชีพ 2 ธัญญา ซ่ือตรง f72hywe

ม.2/4 ว 22101 วิทยาศาสตร์3 นูรูล สือแลแม 4qfahyh

ม.2/4 ท22101 ภาษาไทย3 น้้าทิพย์  มิตตะปิต Yv3cbke

ม.2/4 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง 6k4jubv

ม.2/4 จ20207 ภาษาจีน3 ชนินทร์ เหล่ือมใส uqgdpvc

ม.2/4 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 จักรพงษ์ กุลมาลา z24hvcn

ม.2/4 ศ22102 นาฏศิลป์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  y4sc6ct
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ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/4



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.2/5 ศ22104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง haaj53y

ม.2/5 ส 22102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ ci4bih3

ม.2/5 ส22101 สังคมศึกษา นันทิพัฒน์ สุขสบาย bk6tjmf

ม.2/5 อ 22101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3 ภานุ องศารา zkrdrkb

ม.2/5 พ22102 พลศึกษา(ตะกร้อ) สมยศ แก้วอ่อน d644664

ม.2/5 ค22101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน3 จริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุล 7cutirr

ม.2/5 I20201 การศึกษาค้นคว้าฯ จิตรา   ดีวินิจ 56niupt

ม.2/5 ว 22101 วิทยาศาสตร์3 นูรูล สือแลแม qqnwwy4

ม.2/5 ท22101 ภาษาไทย3 น้้าทิพย์  มิตตะปิต F3ouwj5

ม.2/5 วิชาเสริม การพิมพ์ และ การน้าเสนองาน สหรัฐ แสงทองดี 4ceheoe

ม.2/5 ว20221 เขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ยนต์1 สุภากาญจน์ รักษาวงศ์ w66n3ax

ม.2/5 พ22102 สุขศึกษา สุภัทตรา สุขสวัสด์ิ atkumzt

ม.2/5 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง cqvzd3r

ม.2/5 ง. 22101 การงานอาชีพ ฮาลีม๊ะ. ไชยมล veclxth

ม.2/5 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 จักรพงษ์ กุลมาลา imm2gs4

ม.2/5 ศ22102 นาฏศิลป์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  gtl2pns
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ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/5



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.2/6 ศ22104 ดนตรีไทย สุวรรณชัย เพ็งสง qbw5jyg

ม.2/6 ส 22102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ 6qbcgxm

ม.2/6 ส22101 สังคมศึกษา นันทิพัฒน์ สุขสบาย gxtdav2

ม.2/6 อ 22101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3 ภานุ องศารา g5lzqtd

ม.2/6 พ22102 พลศึกษา(ตะกร้อ) สมยศ แก้วอ่อน fnfsl7p

ม.2/6 ค22101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน3 จริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุล l3yfwnk

ม.2/6 พ22101 สุขศึกษา สมยศ แก้วอ่อน psynoo3

ม.2/6 I20201 การศึกษาค้นคว้าฯ จิตรา   ดีวินิจ zkkui2z

ม.2/6 ว 22101 วิทยาศาสตร์3 นูรูล สือแลแม o5tah7o

ม.2/6 ท22101 ภาษาไทย3 น้้าทิพย์  มิตตะปิต Czpvd36

ม.2/6 ง20235 งานช่างฯ ธัญญา ซ่ือตรง iz6n7bv

ม.2/6 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง q2ebuwd

ม.2/6 ง. 22101 การงานอาชีพ ฮาลีม๊ะ. ไชยมล 4ybf5vl

ม.2/6 ง. 20205 การจัดสวนถาด ฮาลีม๊ะ. ไชยมล l7juaua

ม.2/6 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 จักรพงษ์ กุลมาลา zscqtdl

ม.2/6 ศ22102 นาฏศิลป์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  7h224ul

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/6
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