
ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.3/1 ว23101 วิทยาศาสตร์ พืน้ฐาน 5 ธิษณิน  พจน์พัฒนพล r6g4om7

ม.3/1 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 สหรัฐ แสงทองดี qaasi3v 

ม.3/1 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร qzjykow

ม.3/1 ส 23102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ cv264ht

ม.3/1 ส 23101 สังคมศึกษา รุ่งนภา เล่ือมใส x7vstyh

ม.3/1 อ 23101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 5 พิชัยยุทธ.  พรมสมบัติ ur5bde2

ม.3/1 ท 23101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 5 ธนพร บุญยกบัณฑิต qhhziws

ม.3/1 ค23101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 รัชดา ด าคงแสง wunjzzj

ม.3/1 พ23101 สุขศึกษา นราธิป สมบูรณ์ za3z2j

ม.3/1 ว20212 เชื้อเพลิงเพือ่การคมนาคม ปราโมทย์ สุกแดง mwzokb3

ม.3/1 ศ23103 ดนตรีสากล3 วิรยุทธ ศักดา nbykin4

ม.3/1 ค23203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม7 สโรชินี ชุมกลม F7qjaco

ม.3/1 ง 23101 การงานอาชีพ ฮาลีม๊ะ ไชยมล jxpohuh

ม.3/1 ศ23102 นาฏศิลป3์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล p47nio4

ม.3/1 พ23102 พลศึกษา 1 (วอลเลย์บอล) ธีรพล เพ็ชรสวี vdev2uh

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/1



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.3/2 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 สหรัฐ แสงทองดี ppyvwak

ม.3/2 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร vfwunch

ม.3/2 ส 23102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ 7she6qw

ม.3/2 พ23101 สุขศึกษา นราธิป สมบูรณ์ vvpzi7w

ม.3/2 ค23101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 ชวัลรัตน์ เมืองมูล zustt33

ม.3/2 ว23101 วิทยาศาสตร์   ม.3 ดวงพร  กุลวรางกูร xem5yl3

ม.3/2 ส 23105 สังคมศึกษา 5 วิโรจน์ ณ พัทลุง rppzo34

ม.3/2 อ23101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน5 สุมาลี  ประจ าน้อย gpztdlu

ม.3/2 ว20212 เชื้อเพลิงเพือ่การคมนาคม ปราโมทย์ สุกแดง mwzokb3

ม.3/2 ศ23103 ดนตรีสากล3 วิรยุทธ ศักดา cutwmlw

ม.3/2 ท23101 ภาษาไทยพืน้ฐาน สมบัติ บุญช่วน t5c3cpy

ม.3/2 ค23203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม7 สโรชินี ชุมกลม h4iwapr

ม.3/2 ง 23101 การงานอาชีพ ฮาลีม๊ะ ไชยมล xckyoyw

ม.3/2 ศ23102 นาฏศิลป3์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  2jbc743

ม.3/2 พ23102 พลศึกษา 1 (วอลเลย์บอล) ธีรพล เพ็ชรสวี 2tmrolq

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/2



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.3/3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 สหรัฐ แสงทองดี djrkz76

ม.3/3 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร dzx3ne4 

ม.3/3 ส 23102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ fkqhbmy

ม.3/3 ส 23101 สังคมศึกษา รุ่งนภา เล่ือมใส m3cyhvz

ม.3/3 อ 23101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 5 พิชัยยุทธ.  พรมสมบัติ 7js7nky

ม.3/3 ท 23101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 5 ธนพร บุญยกบัณฑิต y6yy5yg

ม.3/3 ค23101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 รัชดา ด าคงแสง glmtrqd

ม.3/3 พ23101 สุขศึกษา นราธิป สมบูรณ์ cq5s3ur

ม.3/3 ว23101 วิทยาศาสตร์   ม.3 ดวงพร  กุลวรางกูร anh4o27

ม.3/3 ศ23103 ดนตรีสากล3 วิรยุทธ ศักดา vqy7i2v

ม.3/3 ง 23102 การงานอาชีพ3 ธนูศร. สุวรรณหงษ์ ijn2jq2

ม.3/3 ค23203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม7 สโรชินี ชุมกลม S6jty72

ม.3/3 ศ23102 นาฏศิลป3์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล rbvy5va

ม.3/3 พ23102 พลศึกษา 1 (วอลเลย์บอล) ธีรพล เพ็ชรสวี fwiak3z

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/3



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.3/4 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 สหรัฐ แสงทองดี odlg67c

ม.3/4 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร jxyokpr 

ม.3/4 ส 23102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ j6vd2ct

ม.3/4 พ23101 สุขศึกษา นราธิป สมบูรณ์ khxbx6g

ม.3/4 ค23101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 ชวัลรัตน์ เมืองมูล kkfhxc3

ม.3/4 ว23101 วิทยาศาสตร์   ม.3 ดวงพร  กุลวรางกูร ozbdu73

ม.3/4 ส 23105 สังคมศึกษา 5 วิโรจน์ ณ พัทลุง whv2tug

ม.3/4 อ23101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน5 สุมาลี  ประจ าน้อย 3tk2ulk

ม.3/4 ศ23103 ดนตรีสากล3 วิรยุทธ ศักดา matu6za

ม.3/4 ง 23102 การงานอาชีพ3 ธนูศร. สุวรรณหงษ์ pfx6new

ม.3/4 ท23101 ภาษาไทยพืน้ฐาน สมบัติ บุญช่วน zer3xqw

ม.3/4 - O-NET ม.3 เกรียงศักด์ิ กุลวรางกูร jml5ngg

ม.3/4 ง20206 การเพาะเห็ด ฮาลีม๊ะ. ไชยมล p7u33sd

ม.3/4 จ20209 ภาษาจีน5 ชนินทร์ เหล่ือมใส qgcrtio

ม.3/4 ศ23102 นาฏศิลป3์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  btsghjx

ม.3/4 พ23102 พลศึกษา 1 (วอลเลย์บอล) ธีรพล เพ็ชรสวี lalgua7

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/4

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.3/5 ว23101 วิทยาศาสตร์ พืน้ฐาน 5 ธิษณิน  พจน์พัฒนพล bm6shmw

ม.3/5 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 สหรัฐ แสงทองดี zmanm3a

ม.3/5 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร zupa37l

ม.3/5 ส 23102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ klkfqrx

ม.3/5 ส 23101 สังคมศึกษา รุ่งนภา เล่ือมใส xhpn4ni

ม.3/5 อ 23101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 5 พิชัยยุทธ.  พรมสมบัติ td3rceo

ม.3/5 ค23101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 รัชดา ด าคงแสง u42rbzh

ม.3/5 พ23101 สุขศึกษา นราธิป สมบูรณ์ visiyjp

ม.3/5 ว20235 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ สหรัฐ แสงทองดี di2ksvl

ม.3/5 ว30237 การตัดต่อวิดีโอ สหรัฐ แสงทองดี mujizfb

ม.3/5 ศ23103 ดนตรีสากล3 วิรยุทธ ศักดา spskx3i

ม.3/5 ง 23102 การงานอาชีพ3 ธนูศร. สุวรรณหงษ์ eafvq7u

ม.3/5 ท23101 ภาษาไทยพืน้ฐาน สมบัติ บุญช่วน 5uwv4cw

ม.3/5 - O-NET ม.3 เกรียงศักด์ิ กุลวรางกูร mj6kj5g

ม.3/5 ศ23102 นาฏศิลป3์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล s7my2w3

ม.3/5 พ23102 พลศึกษา 1 (วอลเลย์บอล) ธีรพล เพ็ชรสวี v2gxvva

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/5



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.3/6 ว23101 วิทยาศาสตร์ พืน้ฐาน 5 ธิษณิน  พจน์พัฒนพล e5kiiay

ม.3/6 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 สหรัฐ แสงทองดี 7fdsc5w

ม.3/6 - แนะแนว กิติญา ฆงัคะจิตร io5e4cl

ม.3/6 ส 23102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ bkaszi3

ม.3/6 พ23101 สุขศึกษา นราธิป สมบูรณ์ 77xbgu3

ม.3/6 ค23101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 ชวัลรัตน์ เมืองมูล qbaxdft

ม.3/6 ส 23105 สังคมศึกษา 5 วิโรจน์ ณ พัทลุง tx6labh

ม.3/6 อ23101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน5 สุมาลี  ประจ าน้อย 7qkoqtl

ม.3/6 ว20235 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ สหรัฐ แสงทองดี jzedmzq

ม.3/6 ว30237 การตัดต่อวิดีโอ สหรัฐ แสงทองดี ecxmm35

ม.3/6 ศ23103 ดนตรีสากล3 วิรยุทธ ศักดา luxfazt

ม.3/6 ง 23102 การงานอาชีพ3 ธนูศร. สุวรรณหงษ์ bqatr7

ม.3/6 ท23101 ภาษาไทยพืน้ฐาน สมบัติ บุญช่วน t65wle3

ม.3/6 - O-NET ม.3 เกรียงศักด์ิ กุลวรางกูร wrpvl3r

ม.3/6 ศ23102 นาฏศิลป3์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  deigjbw

ม.3/6 พ23102 พลศึกษา 1 (วอลเลย์บอล) ธีรพล เพ็ชรสวี zffzc4k

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/6



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.3/7 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 สหรัฐ แสงทองดี mxjctny

ม.3/7 ส 23102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ voaaxoe

ม.3/7 ส 23101 สังคมศึกษา รุ่งนภา เล่ือมใส ldq34bs

ม.3/7 อ 23101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 5 พิชัยยุทธ.  พรมสมบัติ a5reqpo

ม.3/7 ค23101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 รัชดา ด าคงแสง 5q6u6jv

ม.3/7 พ23101 สุขศึกษา นราธิป สมบูรณ์ 6fzjnml

ม.3/7 ว23101 วิทยาศาสตร์   ม.3 ดวงพร  กุลวรางกูร rpxgqoq

ม.3/7 ง20286 ไฟฟ้าเบือ้งต้น ธัญญา ซ่ือตรง qjam4pe

ม.3/7 ง23102 การงานอาชีพ 3 ธัญญา ซ่ือตรง jhfgygc

ม.3/7 ศ23103 ดนตรีสากล3 วิรยุทธ ศักดา q2v3jwl

ม.3/7 ง 23205 โครงงานทักษะอาชีพ ธนูศร. สุวรรณหงษ์ ql3vkfq

ม.3/7 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง 6gx4cc5

ม.3/7 ท23101 ภาษาไทยพืน้ฐาน สมบัติ บุญช่วน vv4ecxs

ม.3/7 - O-NET ม.3 เกรียงศักด์ิ กุลวรางกูร yich7ti

ม.3/7 ง20237 การแปรรูปอาหาร นภษร วัชรานันทกุล ud32apd

ม.3/7 ง20206 การเพาะเห็ด ฮาลีม๊ะ. ไชยมล g2rjk5x

ม.3/7 ศ23102 นาฏศิลป3์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  b7pbprr

ม.3/7 พ23102 พลศึกษา 1 (วอลเลย์บอล) ธีรพล เพ็ชรสวี kdkfjwl

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/7



ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส Classroom

ม.3/8 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 สหรัฐ แสงทองดี le5ehej

ม.3/8 ส 23102 ประวัติศาสตร์ ภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ u6lssov

ม.3/8 อ 23101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 5 พิชัยยุทธ.  พรมสมบัติ 73y5iqq

ม.3/8 ท 23101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 5 ธนพร บุญยกบัณฑิต vac56zd

ม.3/8 ค23101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน5 รัชดา ด าคงแสง tmfj6ph

ม.3/8 พ23101 สุขศึกษา นราธิป สมบูรณ์ o3yhtgk

ม.3/8 ว23101 วิทยาศาสตร์   ม.3 ดวงพร  กุลวรางกูร zhmfefm

ม.3/8 ส 23105 สังคมศึกษา 5 วิโรจน์ ณ พัทลุง xrl5jkz

ม.3/8 ง23102 การงานอาชีพ 3 ธัญญา ซ่ือตรง cubbdgl

ม.3/8 ว20212 เชื้อเพลิงเพือ่การคมนาคม ปราโมทย์ สุกแดง mwzokb3

ม.3/8 ศ23103 ดนตรีสากล3 วิรยุทธ ศักดา td7l2pz

ม.3/8 - กิจกรรมแนะแนว รัตนาภรณ์ เชื่องยาง 2lcbxh2

ม.3/8 ค23203 คณิตศาสตร์เพิม่เติม7 สโรชินี ชุมกลม m42hu3d

ม.3/8 ศ23102 นาฏศิลป3์ ธิดารัตน์ ทองสีนวล  dkvdpr5

ม.3/8 พ23102 พลศึกษา 1 (วอลเลย์บอล) ธีรพล เพ็ชรสวี ea5aduz

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/8

รหัสห้องเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกะทูว้ิทยา อ าเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต


