
 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1/1 โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.1/1 ท21102 ภาษาไทย 2 น.ส.น ้าทิพย์ มิตตะปิต wn63pdw 
ม.1/1 ค20202 เรขาคณิต น.ส. รัชดา ด าคงแสง 6mieydb 
ม.1/1 ค21104 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์ q7bdys3 
ม.1/1 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด xaqb3ec 
ม.1/1 ค20208 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 น.ส.สโรชินี ชุมกลม eb2uwbv 
ม.1/1 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 นางศุภลักษณ์  อรุณโชติ g6pxazx 
ม.1/1 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 น.ส.สุภากาญจน์  รักษาวงศ์   ydi4m2b 
ม.1/1 ง20215 การเขียนโปรแกรมฯ น.ส.สุภากาญจน์  รักษาวงศ์   oj73end 
ม.1/1 ส20205 อาเซียนศึกษา ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ prrxgyr 
ม.1/1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ 3ls75bf 
ม.1/1 ส21103 สังคมศึกษา 2 นายธีรนัย สนิยา 6q6jxdk 
ม.1/1 ส21103 พระพุทธศาสนา พระแสงชัย วรธมฺโม - 
ม.1/1 พ21103 สุขศึกษา 2 นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ vgaencz 
ม.1/1 พ21104 พลศึกษา2 (บาสเก็ตบอล) นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ qsbzvcy 
ม.1/1 ศ21103 ดนตรีสากล 1 นายวิรยุทธ  ศักดา ce6jrzi 
ม.1/1 ศ21102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล shjjsfu 
ม.1/1 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 น.ส.คณพร  แสงขาว ugvzlmv 
ม.1/1 อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 Mr.Bryan Tahil aojxc6b 
ม.1/1 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร lsbtnzr 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1/2 โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.1/2 ท21102 ภาษาไทย 2 น.ส.ทิตย์ติยา  ดาบเงิน v4vlxhp 
ม.1/2 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 น.ส. รัชดา ด าคงแสง eh4peh2 
ม.1/2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์ Ft3yqys 
ม.1/2 ค20202 เรขาคณิต GSP2 น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด r7mjtfd 
ม.1/2 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวจินตนา  โคกเขา 22nholj 
ม.1/2 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 น.ส.สุภากาญจน์  รักษาวงศ์   bt6qlph 
ม.1/2 ง20215 การเขียนโปรแกรมฯ น.ส.สุภากาญจน์  รักษาวงศ์   t5gwng3 
ม.1/2 ส20205 อาเซียนศึกษา ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ 4zwtgdj 
ม.1/2 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ yn4uctg 
ม.1/2 ส21103 สังคมศึกษา 2 นายธีรนัย สนิยา 2ebjgc5 
ม.1/2 ส21103 พระพุทธศาสนา พระแสงชัย วรธมฺโม - 
ม.1/2 พ21103 สุขศึกษา 2 นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ caat7og 
ม.1/2 พ21104 พลศึกษา2 (บาสเก็ตบอล) นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ cc5ellb 
ม.1/2 ศ21103 ดนตรีสากล 1 นายวิรยุทธ  ศักดา cu6evlu 
ม.1/2 ศ21102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล qd6524c 
ม.1/2 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายปิยณัฐ  เจรญิพงศ์ 3rcs4zt 
ม.1/2 อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 Mr.Bryan Tahil j5x7r34 
ม.1/2 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร 6jhaklc 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1/3  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.1/3 ท21102 ภาษาไทย 2 น.ส.น ้าทิพย์ มิตตะปิต 6ujcf4f 
ม.1/3 ค21104 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์ wlgyemv 
ม.1/3 ค20202 เรขาคณิต GSP2 น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด avwc7tf 
ม.1/3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด yr3osum 
ม.1/3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 นางศุภลักษณ์  อรุณโชติ aw6dgql 
ม.1/3 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 น.ส.สุภากาญจน์  รักษาวงศ์   wpyftlm 
ม.1/3 ส20205 อาเซียนศึกษา ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ 2fl4uat 
ม.1/3 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ esnrsuc 
ม.1/3 ส21103 สังคมศึกษา 2 นายธีรนัย สนิยา wywrz6t 
ม.1/3 ส21103 พระพุทธศาสนา พระแสงชัย วรธมฺโม - 
ม.1/3 พ21103 สุขศึกษา 2 นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ btwotd4 
ม.1/3 พ21104 พลศึกษา2 (บาสเก็ตบอล) นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ 4mzot7g 
ม.1/3 ศ21103 ดนตรีสากล 1 นายวิรยุทธ  ศักดา 2ix5mqu 
ม.1/3 ศ21102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล ys65a74 
ม.1/3 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 น.ส.คณพร  แสงขาว j4ip2wh 
ม.1/3 อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 Mr.Bryan Tahil vikj2mu 
ม.1/3 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง n4ev7kj 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1/4  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.1/4 ท21102 ภาษาไทย 2 น.ส.ทิตย์ติยา  ดาบเงิน hbde5gs 
ม.1/4 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด zvl644h 
ม.1/4 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวจินตนา  โคกเขา mb7vnkm 
ม.1/4 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 น.ส.สุภากาญจน์  รักษาวงศ์   z7tf4q2 
ม.1/4 ส20205 อาเซียนศึกษา ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ qjtdh6g 
ม.1/4 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ 3hihwwq 
ม.1/4 ส21103 สังคมศึกษา 2 นายธีรนัย สนิยา ob37jp5 
ม.1/4 ส21103 พระพุทธศาสนา พระแสงชัย วรธมฺโม - 
ม.1/4 พ21103 สุขศึกษา 2 นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ iza7mjo 
ม.1/4 พ21104 พลศึกษา2 (บาสเก็ตบอล) นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ esqpjmz 
ม.1/4 ศ21103 ดนตรีสากล 1 นายวิรยุทธ  ศักดา cfuly4g 
ม.1/4 ศ21102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล dneznrg 
ม.1/4 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 น.ส.คณพร  แสงขาว o2ikcid 
ม.1/4 อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 Mr.Bryan Tahil vqpswxp 
ม.1/4 จ20202 ภาษาจีน 2 น.ส.ชลธิชา กลัดสุข isumhn7 
ม.1/4 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง dblwwox 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1/5  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.1/5 ท21102 ภาษาไทย 2 น.ส.น ้าทิพย์ มิตตะปิต bwa57t6 
ม.1/5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์ 6pedcmt 
ม.1/5 ค20208 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 น.ส.สโรชินี ชุมกลม m5jr5nw 
ม.1/5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวจินตนา  โคกเขา srbuinm 
ม.1/5 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 น.ส.สุภากาญจน์ รักษาวงศ์   shra3el 
ม.1/5 ว20229 โปรแกรมการน าเสนอข้อมูล น.ส.สุภากาญจน์ รักษาวงศ์   thekesy 
ม.1/5 ว20218 กราฟฟิกและการน าเสนอ นายสหรัฐ แสงทองด ี jzboleo 
ม.1/5 ส20205 อาเซียนศึกษา ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ mzwp5yq 
ม.1/5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ kul7yrb 
ม.1/5 ส21103 สังคมศึกษา 2 นายธีรนัย สนิยา zlqbhie 
ม.1/5 ส21103 พระพุทธศาสนา พระแสงชัย วรธมฺโม - 
ม.1/5 พ21103 สุขศึกษา 2 นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ nvnbqs3 
ม.1/5 พ21104 พลศึกษา2 (บาสเก็ตบอล) นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ 4k3ichx 
ม.1/5 ศ21103 ดนตรีสากล 1 นายวิรยุทธ  ศักดา qkcmkha 
ม.1/5 ศ21102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล lr5pzbt 
ม.1/5 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 น.ส.คณพร  แสงขาว jtqqw3k 
ม.1/5 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร dxgzex4 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1/6  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.1/6 ท21102 ภาษาไทย 2 น.ส.ทิตย์ติยา  ดาบเงิน Yr4xx3p 
ม.1/6 ท20202 เสริมทกัษะภาษาไทย 2 น.ส.น ้าทิพย์ มิตตะปิต qijn4bf 
ม.1/6 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด b6vubyd 
ม.1/6 ค20208 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 น.ส.สโรชินี ชุมกลม ms7c6lv 
ม.1/6 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 นางศุภลักษณ์  อรุณโชติ fj7jgu2 
ม.1/6 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 น.ส.สุภากาญจน์ รักษาวงศ์   nxfmkio 
ม.1/6 ส20205 อาเซียนศึกษา ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ elj7kjo 
ม.1/6 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ xc2i6ug 
ม.1/6 ส21103 สังคมศึกษา 2 นายธีรนัย สนิยา 2ihgscw 
ม.1/6 ส21103 พระพุทธศาสนา พระแสงชัย วรธมฺโม - 
ม.1/6 พ21103 พละ นายสมยศ  แก้วอ่อน gub3y5q 
ม.1/6 พ21104 สุขศึกษา นายสมยศ  แก้วอ่อน 6kpczgc 
ม.1/6 ศ21103 ดนตรีสากล 1 นายวิรยุทธ  ศักดา sxwnqle 
ม.1/6 ศ21102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล 7zylkba 
ม.1/6 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 น.ส.คณพร  แสงขาว 6ngvlml 
ม.1/6 ง20278 งานประดิษฐ์ 1 นางนภษร  วัชรานันทกุล 7ofo43n 
ม.1/6 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร 2bolngk 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/1  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.2/1 ท22102 ภาษาไทย 4 น.ส.เอรญิญา มัจฉา drlfmvl 
ม.2/1 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.ชวัลรัตน์  เมอืงมลู d5zhg74 
ม.2/1 ค22206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 น.ส.พฤกษา  หนูเนื่อง xdk4q3v 
ม.2/1 ค20204 เรขาคณิต GSP4 น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด sjfwpgx 
ม.2/1 I20202 การสือ่สารฯ (โลกฯ2)     นางศุภลักษณ์  อรุณโชติ 7fb2l4v 
ม.2/1 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 น.ส.ปทัมา ศรเีพชร vc6e3rl 
ม.2/1 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 นายจักรพงษ์ กุลมาลา v4ws2pf 
ม.2/1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ tjdvd2w 
ม.2/1 ส22103 สังคมศึกษา 4 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย re473qf 
ม.2/1 ส22103 พระพุทธศาสนา พระผดุง กตปุญฺโญ - 
ม.2/1 พ22103 สุขศึกษา 4 นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ ewjn62j 
ม.2/1 พ22104 พลศึกษา 4 (แบตมินตัน)  นายสมยศ  แก้วอ่อน e6im5lv 
ม.2/1 ศ22101 ศิลปะ 2 นายวัฒนา  สุขใส ft3hphn 
ม.2/1 ศ22103 ดนตรีสากล 2 นายวิรยุทธ  ศักดา bixqlou 
ม.2/1 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4  นายภานุ องศารา wvgxrac 
ม.2/1 อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์ fflbjt5 
ม.2/1 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์ เช่ืองยาง laaxpfl 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/2  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.2/2 ท22102 ภาษาไทย 4 น.ส.เอรญิญา มัจฉา bpyi7kw 
ม.2/2 ค22206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 น.ส.พฤกษา  หนูเนื่อง ljwqyfc 
ม.2/2 ค20204 เรขาคณิต GSP4 น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด pdsw3qd 
ม.2/2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.สโรชินี ชุมกลม gmqvig2 
ม.2/2 I20202 การสือ่สารฯ (โลกฯ2)     นางศุภลักษณ์  อรุณโชติ pxbwj7r 
ม.2/2 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม 6eawj2t 
ม.2/2 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 นายจักรพงษ์ กุลมาลา g5xpdfy 
ม.2/2 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ 46isovg 
ม.2/2 ส22103 สังคมศึกษา 4 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย h2kv437 
ม.2/2 ส22103 พระพุทธศาสนา พระผดุง กตปุญฺโญ - 
ม.2/2 พ22103 สุขศึกษา 4 นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ irlduvl 
ม.2/2 พ22104 พลศึกษา 4 (แบตมินตัน)  นายสมยศ  แก้วอ่อน uafdcmz 
ม.2/2 ศ22101 ศิลปะ 2 นายวัฒนา  สุขใส d7yonze 
ม.2/2 ศ22103 ดนตรีสากล 2 นายวิรยุทธ  ศักดา poumq2d 
ม.2/2 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4  นายภานุ องศารา p2wwpf6 
ม.2/2 อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์ kup4int 
ม.2/2 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์ เช่ืองยาง pxydlss 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/3  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.2/3 ท22102 ภาษาไทย 4 น.ส.เอรญิญา มัจฉา hpgfnsj 
ม.2/3 I20202 การสือ่สารและการน าเสนอ นางจิตรา  ดีวินิจ ondwfjo 
ม.2/3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.ชวัลรัตน์  เมอืงมลู 77bhazg 
ม.2/3 ค22206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 น.ส.พฤกษา  หนูเนื่อง 5ufgtyi 
ม.2/3 ค20204 เรขาคณิต GSP4 น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด ixxzs2u 
ม.2/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 น.ส.ปทัมา ศรเีพชร ujqb442 
ม.2/3 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 นายจักรพงษ์ กุลมาลา 6askety 
ม.2/3 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ pdkpwre 
ม.2/3 ส22103 สังคมศึกษา 4 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย for3yxe 
ม.2/3 ส22103 พระพุทธศาสนา พระผดุง กตปุญฺโญ - 
ม.2/3 พ22103 สุขศึกษา 4 นายสมยศ  แก้วอ่อน ndnh73u 
ม.2/3 พ22104 พลศึกษา 4 (แบตมินตัน)  นายสมยศ  แก้วอ่อน 2uid2d6 
ม.2/3 ศ22101 ศิลปะ 2 นายวัฒนา  สุขใส vgsoq7x 
ม.2/3 ศ22103 ดนตรีสากล 2 นายวิรยุทธ  ศักดา ybpyykn 
ม.2/3 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4  นายภานุ องศารา izs7thv 
ม.2/3 อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์ 3oh2aur 
ม.2/3 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์ เช่ืองยาง wngc5xk 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/4  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.2/4 ท22102 ภาษาไทย 4 น.ส.หัทยา วุฒิประดิษฐ ์ qkjvx7t 
ม.2/4 I20202 การสือ่สารและการน าเสนอ นางจิตรา  ดีวินิจ qbhniqk 
ม.2/4 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.สโรชินี ชุมกลม 55orfmz 
ม.2/4 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม 6pcril7 
ม.2/4 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 นายจักรพงษ์ กุลมาลา pgnzi76 
ม.2/4 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ hlkgyve 
ม.2/4 ส22103 สังคมศึกษา 4 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย otgp5bl 
ม.2/4 ส22103 พระพุทธศาสนา พระผดุง กตปุญฺโญ - 
ม.2/4 พ22103 สุขศึกษา 4 นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ awqyuwe 
ม.2/4 พ22104 พลศึกษา 4 (แบตมินตัน)  นายสมยศ  แก้วอ่อน nksnyti 
ม.2/4 ศ22101 ศิลปะ 2 นายวัฒนา  สุขใส jjduw2t 
ม.2/4 ศ22103 ดนตรีสากล 2 นายวิรยุทธ  ศักดา lktw2zg 
ม.2/4 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4  นายภานุ องศารา wkziun2 
ม.2/4 อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์ j2xc7vo 
ม.2/4 จ20208 ภาษาจีน 4 นายชนินทร์  เหลือ่มใส jzk4gzz 
ม.2/4 ง20294 การแกะสลกัผักผลไม ้ นางนภษร  วัชรานันทกุล qr5j2zd 
ม.2/4 ง20215 โซลาร์เซลล์พื้นฐาน นายธัญญา  ซื่อตรง phqu4bj 
ม.2/4 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์ เช่ืองยาง 4fr3now 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/5  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.2/5 ท22102 ภาษาไทย 4 น.ส.หัทยา วุฒิประดิษฐ ์ ikwpeua 
ม.2/5 I20202 การสือ่สารและการน าเสนอ นางจิตรา  ดีวินิจ u7taeej 
ม.2/5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.สโรชินี ชุมกลม vcdmj6i 
ม.2/5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 นายปราโมทย์  สุกแดง sm53kqm 
ม.2/5 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 นายจักรพงษ์ กุลมาลา r4q4bd5 
ม.2/5 ว20234 โปรแกรมตารางงาน นายจักรพงษ์ กุลมาลา fyj747s 
ม.2/5 ว20222 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์2 น.ส.สุภากาญจน์  รักษาวงศ์   5yivlbz 
ม.2/5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ yxrypeu 
ม.2/5 ส22103 สังคมศึกษา 4 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย ebt7cjx 
ม.2/5 ส22103 พระพุทธศาสนา พระผดุง กตปุญฺโญ - 
ม.2/5 พ22103 สุขศึกษา 4 นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ ์ voukn2c 
ม.2/5 พ22104 พลศึกษา 4 (แบตมินตัน)  นายสมยศ  แก้วอ่อน cfxzr26 
ม.2/5 ศ22101 ศิลปะ 2 นายวัฒนา  สุขใส evtpkhn 
ม.2/5 ศ22103 ดนตรีสากล 2 นายวิรยุทธ  ศักดา cqbeixx 
ม.2/5 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4  นายภานุ องศารา x5mkg77 
ม.2/5 ง20294 การแกะสลกัผักผลไม ้ นางนภษร  วัชรานันทกุล pkjm33t 
ม.2/5 ง20215 โซลาร์เซลล์พื้นฐาน นายธัญญา  ซื่อตรง d722kpw 
ม.2/5 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์ เช่ืองยาง 5fcuwic 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/6  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.2/6 ท22102 ภาษาไทย 4 น.ส.หัทยา วุฒิประดิษฐ ์ 5pfwg77 
ม.2/6 I20202 การสือ่สารและการน าเสนอ นางจิตรา  ดีวินิจ twtcj5w 
ม.2/6 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.สโรชินี ชุมกลม 4ai7edf 
ม.2/6 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 น.ส.ปทัมา ศรเีพชร r5hnbp5 
ม.2/6 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 นายจักรพงษ์ กุลมาลา jcreicg 
ม.2/6 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ etcxsd3 
ม.2/6 ส22103 สังคมศึกษา 4 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย 2eoxfra 
ม.2/6 ส22103 พระพุทธศาสนา พระผดุง กตปุญฺโญ - 
ม.2/6 พ22103 สุขศึกษา 4 นายสมยศ  แก้วอ่อน ywjuhwz 
ม.2/6 พ22104 พลศึกษา 4 (แบตมินตัน)  นายสมยศ  แก้วอ่อน ikcndbn 
ม.2/6 ศ22101 ศิลปะ 2 นายวัฒนา  สุขใส bol7gtu 
ม.2/6 ศ22103 ดนตรีสากล 2 นายวิรยุทธ  ศักดา yzuvx7v 
ม.2/6 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4  นายภานุ องศารา zvfverm 
ม.2/6 ง20268 ขนมอบ   นางนภษร  วัชรานันทกุล gkojfdl 
ม.2/6 ง20294 การแกะสลกัผักผลไม ้ นางนภษร  วัชรานันทกุล sq752i2 
ม.2/6 ง20215 โซลาร์เซลล์พื้นฐาน นายธัญญา  ซื่อตรง znykhpw 
ม.2/6 ง20238 งานจักสานไม้ไผ ่ นายธัญญา  ซื่อตรง 35xhgm7 
ม.2/6 ง20240 เกษตรพอเพียง นางฮาลีมะ๊  ไชยมล 6zazqrn 
ม.2/6 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์ เช่ืองยาง a2naxw3 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3/1  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.3/1 ท23102 ภาษาไทย 6 น.ส.ธนพร บุญยกบัณฑิต 4nkfk4f 
ม.3/1 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 น.ส. รัชดา ด าคงแสง juszqbi 
ม.3/1 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 น.ส.ชวัลรัตน์  เมอืงมลู 6vacewg 
ม.3/1 ว22102 พลังงานทดแทนฯ นายปราโมทย์  สุกแดง mtihfwt 
ม.3/1 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 นายธิษณิน  พจน์พัฒนพล hmhtib6 
ม.3/1 ง23104 วิทยาการค านวณ 3 นายสหรัฐ แสงทองด ี 274vvly 
ม.3/1 ส23103 สังคมศึกษา 6 น.ส.รุ่งนภา  เลื่อมใส ib3smuu 
ม.3/1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ 2oa7zad 
ม.3/1 ส22103 พระพุทธศาสนา พระกรัยวิเชียร โชติธมฺโม - 
ม.3/1 พ23103 สุขศึกษา 6 นางนราธิป  สมบูรณ์ 3dzgqr4 
ม.3/1 พ23104 พลศึกษา6 (แฮนด์บอล) นายธีรพล  เพ็ชรสวี t4ggt6o 
ม.3/1 ศ23101 ศิลปะ 3 นายวัฒนา  สุขใส zf7yxrv 
ม.3/1 ศ23104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง bxti7p7 
ม.3/1 อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 6 นายพิชัยยุทธ พรหมสมบัต ิ i7a7wsf 
ม.3/1 อ20207 ภาษาอังกฤษฯ น าเสนอ Mr.Bryan Tahil cslae5p 
ม.3/1 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร qzjykow 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3/2  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.3/2 ท23102 ภาษาไทย 6 นายสมบัติ  บุญช่วน jyly5fq 
ม.3/2 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 น.ส.ชวัลรัตน์  เมอืงมลู rvc7bah 
ม.3/2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 น.ส.เมขลา กลุตัน zqo45jd 
ม.3/2 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 นายอภิชาติ  สิงห์คีพงค์ lnx3uz 
ม.3/2 ว22102 พลังงานทดแทนฯ นายปราโมทย์  สุกแดง mtihfwt 
ม.3/2 ง23104 วิทยาการค านวณ 3 นายสหรัฐ แสงทองด ี kknifmr 
ม.3/2 ส23103 สังคมศึกษา 6 ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ 46dbqff 
ม.3/2 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ kwnxpdg 
ม.3/2 ส22103 พระพุทธศาสนา พระกรัยวิเชียร โชติธมฺโม - 
ม.3/2 พ23103 สุขศึกษา 6 นางนราธิป  สมบูรณ์ k6f4xkd 
ม.3/2 พ23104 พลศึกษา6 (แฮนด์บอล) นายธีรพล  เพ็ชรสวี lpbpzjg 
ม.3/2 ศ23101 ศิลปะ 3 นายวัฒนา  สุขใส ov4bxx5 
ม.3/2 ศ23104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง 2gqwx6j 
ม.3/2 อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 6 น.ส.สุมาลี ประจ าน้อย h6kmnxu 
ม.3/2 อ20207 ภาษาอังกฤษฯ น าเสนอ Mr.Bryan Tahil zyv6p5g 
ม.3/2 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร vfwunch 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3/3  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.3/3 ท23102 ภาษาไทย 6 น.ส.ธนพร บุญยกบัณฑิต 5v65c75 
ม.3/3 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 น.ส. รัชดา ด าคงแสง 54jsfsy 
ม.3/3 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 น.ส.ชวัลรัตน์  เมอืงมลู oxabgmb 
ม.3/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 นางดวงพร กลุวรางกรู dez7qrf 
ม.3/3 ง23104 วิทยาการค านวณ 3 นายสหรัฐ แสงทองด ี fvfuw34 
ม.3/3 ส23103 สังคมศึกษา 6 น.ส.รุ่งนภา  เลื่อมใส onokqms 
ม.3/3 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ lb3fqlt 
ม.3/3 ส22103 พระพุทธศาสนา พระกรัยวิเชียร โชติธมฺโม - 
ม.3/3 พ23103 สุขศึกษา 6 นางนราธิป  สมบูรณ์ mdwqho5 
ม.3/3 พ23104 พลศึกษา6 (แฮนด์บอล) นายธีรพล  เพ็ชรสวี tuynmlo 
ม.3/3 ศ23101 ศิลปะ 3 นายวัฒนา  สุขใส ibvs774 
ม.3/3 ศ23104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง sane27v 
ม.3/3 อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 6 นายพิชัยยุทธ พรหมสมบัต ิ a6tzwwd 
ม.3/3 อ20208 ภาษาอังกฤษฯ ท่องเที่ยว Mr.Anatoly Parygin hwrxppx 
ม.3/3 ง20284 อาหารทอ้งถ่ิน นางธนูศร  สุวรรณหงษ์ chxeibz 
ม.3/3 ง20207 การขยายพันธ์ุพืช นางฮาลีมะ๊  ไชยมล xsyhkkp 
ม.3/3 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร dzx3ne4 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3/4  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.3/4 ท23102 ภาษาไทย 6 นายสมบัติ  บุญช่วน 7vjx2gm 
ม.3/4 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 น.ส.เมขลา กลุตัน hnrgpzc 
ม.3/4 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 นางดวงพร กลุวรางกรู ij2aes5 
ม.3/4 ง23104 วิทยาการค านวณ 3 นายสหรัฐ แสงทองด ี 373fidt 
ม.3/4 ส23103 สังคมศึกษา 6 ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ r7hgzbz 
ม.3/4 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ b3divvk 
ม.3/4 ส22103 พระพุทธศาสนา พระกรัยวิเชียร โชติธมฺโม - 
ม.3/4 พ23103 สุขศึกษา 6 นางนราธิป  สมบูรณ์ h5bs6cd 
ม.3/4 พ23104 พลศึกษา6 (แฮนด์บอล) นายธีรพล  เพ็ชรสวี lw5rn63 
ม.3/4 ศ23101 ศิลปะ 3 นายวัฒนา  สุขใส uvbgli2 
ม.3/4 ศ23104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง 26a4km7 
ม.3/4 อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 6 น.ส.สุมาลี ประจ าน้อย plfvedx 
ม.3/4 อ20208 ภาษาอังกฤษฯ ท่องเที่ยว Mr.Anatoly Parygin zluxw4e 
ม.3/4 จ20210 ภาษาจีน 6 นายชนินทร์  เหลือ่มใส y4a4wcy 
ม.3/4 ง20284 อาหารทอ้งถ่ิน นางธนูศร  สุวรรณหงษ์ ew33gs 
ม.3/4 ง20207 การขยายพันธ์ุพืช นางฮาลีมะ๊  ไชยมล vc2vh6r 
ม.3/4 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร jxyokpr 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3/5  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.3/5 ท23102 ภาษาไทย 6 นายสมบัติ  บุญช่วน 5ojqv5h 
ม.3/5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 น.ส. รัชดา ด าคงแสง aalsljz 
ม.3/5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 นายอภิชาติ  สิงห์คีพงค์ p3oaovp 
ม.3/5 ว20238 การสร้างเกมสส์ร้างสรรค์ นายจักรพงษ์ กุลมาลา e7syqma 
ม.3/5 ว20226 การสร้างภาพเคลื่อนไหวฯ นายวีระชาติ  ศรีนิล fbv2mui 
ม.3/5 ง23104 วิทยาการค านวณ 3 นายสหรัฐ แสงทองด ี ch6wyuy 
ม.3/5 ส23103 สังคมศึกษา 6 น.ส.รุ่งนภา  เลื่อมใส hmfo5u5 
ม.3/5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ 6bo4rch 
ม.3/5 ส22103 พระพุทธศาสนา พระกรัยวิเชียร โชติธมฺฺโม - 
ม.3/5 พ23103 สุขศึกษา 6 นางนราธิป  สมบูรณ์ 6xtprqu 
ม.3/5 พ23104 พลศึกษา6 (แฮนด์บอล) นายธีรพล  เพ็ชรสวี jbhs2tp 
ม.3/5 ศ23101 ศิลปะ 3 นายวัฒนา  สุขใส hyiz3me 
ม.3/5 ศ23104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง cmd7tuy 
ม.3/5 อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 6 นายพิชัยยุทธ พรหมสมบัต ิ xaq7t6y 
ม.3/5 ง20284 อาหารทอ้งถ่ิน นางธนูศร  สุวรรณหงษ์ w7twf6q 
ม.3/5 ง20207 การขยายพันธ์ุพืช นางฮาลีมะ๊  ไชยมล gxdksna 
ม.3/5 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร zupa37l 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3/6  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.3/6 ท23102 ภาษาไทย 6 นายสมบัติ  บุญช่วน cf32jji 
ม.3/6 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 น.ส.เมขลา กลุตัน ei6pjg3 
ม.3/6 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 นายธิษณิน  พจน์พัฒนพล siumdbz 
ม.3/6 ว20238 การสร้างเกมสส์ร้างสรรค์ นายจักรพงษ์ กุลมาลา akq3ypz 
ม.3/6 ว20226 การสร้างภาพเคลื่อนไหวฯ นายวีระชาติ  ศรีนิล rgkiul7 
ม.3/6 ง23104 วิทยาการค านวณ 3 นายสหรัฐ แสงทองด ี tn5dmxj 
ม.3/6 ส23103 สังคมศึกษา 6 ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ qc6z7xa 
ม.3/6 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ oijqm64 
ม.3/6 ส22103 พระพุทธศาสนา พระกรัยวิเชียร โชติธมฺฺโม - 
ม.3/6 พ23103 สุขศึกษา 6 นางนราธิป  สมบูรณ์ gng52fg 
ม.3/6 พ23104 พลศึกษา6 (แฮนด์บอล) นายธีรพล  เพ็ชรสวี leri752 
ม.3/6 ศ23101 ศิลปะ 3 นายวัฒนา  สุขใส bzkru6b 
ม.3/6 ศ23104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง xhavxfm 
ม.3/6 อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 6 น.ส.สุมาลี ประจ าน้อย mhmlsfg 
ม.3/6 ง20284 อาหารทอ้งถ่ิน นางธนูศร  สุวรรณหงษ์ 4th3bxc 
ม.3/6 ง20207 การขยายพันธ์ุพืช นางฮาลีมะ๊  ไชยมล su2vx23 
ม.3/6 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร io5e4cl 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3/7  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.3/7 ท23102 ภาษาไทย 6 นายสมบัติ  บุญช่วน 6zoxhxt 
ม.3/7 ท20203 ภาษาเพื่อการสื่อสาร น.ส.น ้าทิพย์ มิตตะปิต 2korbho 
ม.3/7 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 น.ส. รัชดา ด าคงแสง nqdkvfl 
ม.3/7 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 นางดวงพร กลุวรางกรู 44nv54v 
ม.3/7 ง23104 วิทยาการค านวณ 3 นายสหรัฐ แสงทองด ี zac7pqk 
ม.3/7 ส23103 สังคมศึกษา 6 น.ส.รุ่งนภา  เลื่อมใส bus6y4h 
ม.3/7 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ t2bg6hm 
ม.3/7 ส22103 พระพุทธศาสนา พระกรัยวิเชียร โชติธมฺโม - 
ม.3/7 พ23103 สุขศึกษา 6 นางนราธิป  สมบูรณ์ myendlz 
ม.3/7 พ23104 พลศึกษา6 (แฮนด์บอล) นายธีรพล  เพ็ชรสวี yfywgb7 
ม.3/7 ศ23101 ศิลปะ 3 นายวัฒนา  สุขใส 77ckgsv 
ม.3/7 ศ23104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง lyhwqyh 
ม.3/7 อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 6 นายพิชัยยุทธ พรหมสมบัต ิ ofktcqx 
ม.3/7 ง20210 ดอกไม้ใบตอง นางธนูศร  สุวรรณหงษ์ 6bnwqcm 
ม.3/7 ง20284 อาหารทอ้งถ่ิน นางธนูศร  สุวรรณหงษ์ hhrjicc 
ม.3/7 20236 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นายธัญญา  ซื่อตรง xkjxamd 
ม.3/7 ง20207 การขยายพันธ์ุพืช นางฮาลีมะ๊  ไชยมล mvetxeh 
ม.3/7 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร qvb3x23 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3/8  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.3/8 ท23102 ภาษาไทย 6 น.ส.ธนพร บุญยกบัณฑิต 4djky3p 
ม.3/8 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 น.ส. รัชดา ด าคงแสง bey3mbv 
ม.3/8 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 น.ส.ชวัลรัตน์  เมอืงมลู u2de6rj 
ม.3/8 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 นางดวงพร กลุวรางกรู fimaekx 
ม.3/8 ว22102 พลังงานทดแทนฯ นายปราโมทย์  สุกแดง mtihfwt 
ม.3/8 ง23104 วิทยาการค านวณ 3 นายสหรัฐ แสงทองด ี ervy63r 
ม.3/8 ส23103 สังคมศึกษา 6 ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลงุ 7s6yycs 
ม.3/8 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 น.ส.ภัทราภรณ์  ถ่ินพันธ์ t2bg6hm 
ม.3/8 ส22103 พระพุทธศาสนา พระกรัยวิเชียร โชติธมฺฺโม - 
ม.3/8 พ23103 สุขศึกษา 6 นางนราธิป  สมบูรณ์ 2m6doay 
ม.3/8 พ23104 พลศึกษา6 (แฮนด์บอล) นายธีรพล  เพ็ชรสวี ikaw34w 
ม.3/8 ศ23101 ศิลปะ 3 นายวัฒนา  สุขใส wbw4zsa 
ม.3/8 ศ23104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง rxes24h 
ม.3/8 อ23102 อังกฤษพื้นฐาน 6 นายพิชัยยุทธ พรหมสมบัต ิ cclmbre 
ม.3/8 อ20207 ภาษาอังกฤษฯ น าเสนอ Mr.Bryan Tahil ylhyrpu 
ม.3/8 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร qeheryp 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/1  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.4/1 ท31102 ภาษาไทย 2 น.ส.เอรญิญา มัจฉา 4zqzjed 
ม.4/1 ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 น.ส.พฤกษา  หนูเนื่อง bmhd6wi 
ม.4/1 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.เมขลา กลุตัน lzcy7ez 
ม.4/1 ว30222 เคมี 2 นายปราโมทย์  สุกแดง osygfg7 
ม.4/1 ว30242 ชีววิทยา 2 นางสาวจินตนา  โคกเขา c4g7fry 
ม.4/1 ว30202 ฟิสิกส์ 2 นายธิษณิน  พจน์พัฒนพล h64idzl 
ม.4/1 ว30108 การออกแบบและเทคโนโลยี  นายวีระชาติ  ศรีนิล yxyhyuc 
ม.4/1 ส31103 สังคมศึกษา 2 น.ส.รุ่งนภา  เลื่อมใส jwobxls 
ม.4/1 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย hg5fnib 
ม.4/1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 นางนราธิป  สมบูรณ์ ijlwgzv 
ม.4/1 ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด นายวิรยุทธ  ศักดา 7muynwz 
ม.4/1 ศ31102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล tbm2wvq 
ม.4/1 ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด นายศรเทพ  แก้วกระจ่าง 6oaz3li 
ม.4/1 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายอนุพล จันทร์บุตร zfnxbyr 
ม.4/1 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 Mr.Anatoly Parygin cjs5mmk 
ม.4/1 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง 5ghx4wy 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/2  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.4/2 ท31102 ภาษาไทย 2 น.ส.เอรญิญา มัจฉา 6dz2yeg 
ม.4/2 ท30207 การพูดต่อทีป่ระชุมชน น.ส.หัทยา วุฒิประดิษฐ ์ lcin4tu 
ม.4/2 ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 น.ส.พฤกษา  หนูเนื่อง rzs3g36 
ม.4/2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.เมขลา กลุตัน cdy3b4r 
ม.4/2 ง30280 งานสวนพฤกษศาสตร์ 1 นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม qo5ew3g 
ม.4/2 ว30108 การออกแบบและเทคโนโลยี  นายวีระชาติ  ศรีนิล stunmbo 
ม.4/2 ส31103 สังคมศึกษา 2 น.ส.รุ่งนภา  เลื่อมใส u6sgvgz 
ม.4/2 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย u3fwhme 
ม.4/2 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 นางนราธิป  สมบูรณ์ ceqgnhd 
ม.4/2 ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด นายวิรยุทธ  ศักดา d3y7w4e 
ม.4/2 ศ31102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล k322vuq 
ม.4/2 ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด นายศรเทพ  แก้วกระจ่าง vcju5fa 
ม.4/2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายอนุพล จันทร์บุตร ygapp4b 
ม.4/2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 Mr.Anatoly Parygin gpmqdre 
ม.4/2 อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Mr.Bryan Tahil 6qaf3mn 
ม.4/2 จ30202 ภาษาจีน 2 นายชนินทร์  เหลือ่มใส rgx7rpr 
ม.4/2 ง30274 สิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทน นายธัญญา  ซื่อตรง n7ka4eo 
ม.4/2 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง zpoxo7j 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/3  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.4/3 ท31102 ภาษาไทย 2 น.ส.เอรญิญา มัจฉา gfv6adr 
ม.4/3 ท30207 การพูดต่อทีป่ระชุมชน น.ส.หัทยา วุฒิประดิษฐ ์ ompoa65 
ม.4/3 ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 น.ส.พฤกษา  หนูเนื่อง qygueas 
ม.4/3 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.เมขลา กลุตัน qdh2pbc 
ม.4/3 ว30108 การออกแบบและเทคโนโลยี  นายวีระชาติ  ศรีนิล 7hs4hvl 
ม.4/3 ว30277 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D นายวีระชาติ  ศรีนิล guonsgg 
ม.4/3 ว30276 สื่อกราฟฟิก นายสหรัฐ แสงทองด ี rhkxkx7 
ม.4/3 ส31103 สังคมศึกษา 2 น.ส.รุ่งนภา  เลื่อมใส wk2a2wk 
ม.4/3 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย 5fv6z25 
ม.4/3 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 นายธีรพล  เพ็ชรสวี q22bxor 
ม.4/3 ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด นายสุวรรณชัย  เพ็งสง exiz5v4 
ม.4/3 ศ31102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล ayjabmq 
ม.4/3 ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด นายศรเทพ  แก้วกระจ่าง ph7k5ld 
ม.4/3 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายอนุพล จันทร์บุตร jde7kzu 
ม.4/3 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 นายพิชัยยุทธ พรหมสมบัต ิ npz7hys 
ม.4/3 อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Mr.Bryan Tahil kymudtx 
ม.4/3 ง30274 สิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทน นายธัญญา  ซื่อตรง ycjbral 
ม.4/3 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง jm2xz3c 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/4  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.4/4 ท31102 ภาษาไทย 2 น.ส.เอรญิญา มัจฉา eqwylig 
ม.4/4 ท30207 การพูดต่อทีป่ระชุมชน น.ส.หัทยา วุฒิประดิษฐ ์ yrlrnse 
ม.4/4 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 น.ส.เมขลา กลุตัน 2dulqlc 
ม.4/4 ง30280 งานสวนพฤกษศาสตร์ 1 นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม f7pmfb6 
ม.4/4 ว30108 การออกแบบและเทคโนโลยี  นายวีระชาติ  ศรีนิล qdpoj42 
ม.4/4 ส31103 สังคมศึกษา 2 น.ส.รุ่งนภา  เลื่อมใส kagvki4 
ม.4/4 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย q4akfhy 
ม.4/4 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 นายธีรพล  เพ็ชรสวี zxqhyxl 
ม.4/4 ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด นายสุวรรณชัย  เพ็งสง sd23lqf 
ม.4/4 ศ31102 นาฏศิลป์ 1 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล pgazain 
ม.4/4 ศ30203 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด นายศรเทพ  แก้วกระจ่าง d7t6h4l 
ม.4/4 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายอนุพล จันทร์บุตร ewtvh4c 
ม.4/4 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 Mr.Anatoly Parygin 2cqthxj 
ม.4/4 อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Mr.Bryan Tahil khpbhiz 
ม.4/4 จ30211 ภาษาจีน 2 น.ส.ชลธิชา กลัดสุข 6lkyeq6 
ม.4/4 ง30274 สิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทน นายธัญญา  ซื่อตรง 6csksyt 
ม.4/4 - กิจกรรมแนะแนว 2 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง fljrucj 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5/1  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.5/1 ท32102 ภาษาไทย 4 น.ส.ธนพร บุญยกบัณฑิต x4e5w3i 
ม.5/1 ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 น.ส.พนิดา  ด าแก้ว 44fnmgw 
ม.5/1 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์ u45ntbb 
ม.5/1 ว30204 ฟิสิกส์ 4 นายอภิชาติ  สิงห์คีพงค์ mtqhuuj 
ม.5/1 I30202 การสือ่สารและการน าเสนอ นางศุภลักษณ์  อรุณโชติ j66r25b 
ม.5/1 ว30244 ชีววิทยา 4 นางสาวจินตนา  โคกเขา yhkqqds 
ม.5/1 ว30224 เคมี 4 น.ส.ปทัมา ศรเีพชร n327dgp 
ม.5/1 ส32101 สังคมศึกษา 4 น.ส.เปียทพิย์  บุญแพง lsbvirf 
ม.5/1 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 นายธีรนัย สนิยา 43ghhea 
ม.5/1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 นางนราธิป  สมบูรณ์ qyx7yzr 
ม.5/1 ศ32103 นาฏศิลป์ 2 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล b44oenl 
ม.5/1 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 นายปิยณัฐ  เจรญิพงศ์ r4clhze 
ม.5/1 อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์ tbzgyg7 
ม.5/1 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง scz3umj 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5/2  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.5/2 ท32102 ภาษาไทย 4 น.ส.ธนพร บุญยกบัณฑิต nlqck3h 
ม.5/2 ท30204 ภาษาไทยธุรกิจ น.ส.ทิตย์ติยา  ดาบเงิน i74s2jm 
ม.5/2 I30202 การสือ่สารและการน าเสนอ  นางจิตรา  ดีวินิจ vvqt6hb 
ม.5/2 ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 น.ส.พนิดา  ด าแก้ว 7et75v4 
ม.5/2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์ 5x635iw 
ม.5/2 ว30106 วิทย์กายภาพ (ฟิสิกส์) นายธิษณิน  พจน์พัฒนพล lfivwob 
ม.5/2 ส32101 สังคมศึกษา 4 น.ส.เปียทพิย์  บุญแพง c6slvw6 
ม.5/2 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 นายธีรนัย สนิยา ugdnwli 
ม.5/2 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 นางนราธิป  สมบูรณ์ jgssmgm 
ม.5/2 ศ32103 นาฏศิลป์ 2 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล fpoezex 
ม.5/2 ศ30206 ดนตรีพื้นเมอืงทอ้งถ่ินภูเก็ต นายศรเทพ  แก้วกระจ่าง afxp2qb 
ม.5/2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 นายปิยณัฐ  เจรญิพงศ์ ynhtyth 
ม.5/2 อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์ mnsojgt 
ม.5/2 อ32204 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน 1 นายปิยณัฐ  เจรญิพงศ์ 3ulp4h6 
ม.5/2 จ30204 ภาษาจีน 4 นายชนินทร์  เหลือ่มใส utqctc2 
ม.5/2 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง oztykqs 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5/3  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.5/3 ท32102 ภาษาไทย 4 น.ส.ธนพร บุญยกบัณฑิต 3mectx4 
ม.5/3 ท30204 ภาษาไทยธุรกิจ น.ส.ทิตย์ติยา  ดาบเงิน O4ra2what 
ม.5/3 I30202 การสือ่สารและการน าเสนอ  นางจิตรา  ดีวินิจ 4wmvk6o 
ม.5/3 ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 น.ส.พนิดา  ด าแก้ว zu2pbdZ 
ม.5/3 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์ hm7t6u3 
ม.5/3 ว30106 วิทย์กายภาพ (ฟิสิกส์) นายอภิชาติ  สิงห์คีพงค์ apu345f 
ม.5/3 ว30280 ฐานข้อมูล นายจักรพงษ์ กุลมาลา 5hpuvz2 
ม.5/3 ว30272 การเขียนโปรแกรม นายวีระชาติ  ศรีนิล ajtqwua 
ม.5/3 ส32101 สังคมศึกษา 4 น.ส.เปียทพิย์  บุญแพง aidhu43 
ม.5/3 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 นายธีรนัย สนิยา jgepk4g 
ม.5/3 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 นางนราธิป  สมบูรณ์ glzsjsp 
ม.5/3 ศ32103 นาฏศิลป์ 2 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล qx2ekec 
ม.5/3 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 นายปิยณัฐ  เจรญิพงศ์ tfodvvm 
ม.5/3 อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์ jorlylm 
ม.5/3 อ32204 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน 1 นายปิยณัฐ  เจรญิพงศ์ gpyp52h 
ม.5/3 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง epxv767 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5/4  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.5/4 ท32102 ภาษาไทย 4 น.ส.ธนพร บุญยกบัณฑิต mkfz5y2 
ม.5/4 ท30204 ภาษาไทยธุรกิจ น.ส.ทิตย์ติยา  ดาบเงิน rxujqes 
ม.5/4 I30202 การสือ่สารและการน าเสนอ  นางจิตรา  ดีวินิจ qnpkhn3 
ม.5/4 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์ wbqfcuf 
ม.5/4 ว30106 วิทย์กายภาพ (ฟิสิกส์) นายธิษณิน  พจน์พัฒนพล u7v46wv 
ม.5/4 ส32101 สังคมศึกษา 4 น.ส.เปียทพิย์  บุญแพง 3h53tem 
ม.5/4 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 นายธีรนัย สนิยา idjf4k2 
ม.5/4 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 นางนราธิป  สมบูรณ์ uw27joj 
ม.5/4 ศ32103 นาฏศิลป์ 2 น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล Iybk733 
ม.5/4 ศ30206 ดนตรีพื้นเมอืงทอ้งถ่ินภูเก็ต นายศรเทพ  แก้วกระจ่าง h2ginv2 
ม.5/4 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 นายปิยณัฐ  เจรญิพงศ์ zbi2ndp 
ม.5/4 อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์ vjw7rzq 
ม.5/4 อ32204 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน 1 นายปิยณัฐ  เจรญิพงศ์ ggbhrfi 
ม.5/4 จ30214 ภาษาจีน 5 น.ส.ชลธิชา กลัดสุข b66cvor 
ม.5/4 จ30215 ภาษาจีน 6 นายชนินทร์  เหลือ่มใส lz6nlhn 
ม.5/4 - กิจกรรมแนะแนว 4 น.ส.รัตนาภรณ์  เช่ืองยาง 2ybrli4 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่6/1  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.6/1 ท33102 ภาษาไทย 6 นางกฤตยา  ไหมแพง zafzw7h 
ม.6/1 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 นายเอกชัย  หนูหลง V62wz3v 
ม.6/1 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเอกชัย  หนูหลง 52wfrfu 
ม.6/1 ว30106 วิทย์กายภาพ (ฟิสิกส์) นายอภิชาติ  สิงห์คีพงค์ 2munkez 
ม.6/1 ว30102 วิทย์กายภาพ (เคมี) นายปราโมทย์  สุกแดง gjsqdm4 
ม.6/1 ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม gudj663 
ม.6/1 ว30107 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม eb4egct 
ม.6/1 ส33101 สังคมศึกษา 6 น.ส.เปียทพิย์  บุญแพง 2thaadm 
ม.6/1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 นายธีรพล  เพ็ชรสวี olt5zsd 
ม.6/1 ศ33104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง z3kslxr 
ม.6/1 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นายอนุพล จันทร์บุตร 4y7cl6n 
ม.6/1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 น.ส.สุมาลี ประจ าน้อย da7v4lg 
ม.6/1 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร stsssek 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่6/2  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.6/2 ท33102 ภาษาไทย 6 นางกฤตยา  ไหมแพง nrdijmg 
ม.6/2 ท30206 เอกลักษณ์หลักภาษา นางกฤตยา  ไหมแพง xydydro 
ม.6/2 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเอกชัย  หนูหลง Pnwz7dq 
ม.6/2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 น.ส.พนิดา  ด าแก้ว 6vawoaq 
ม.6/2 ส33101 สังคมศึกษา 6 น.ส.เปียทพิย์  บุญแพง kj522xw 
ม.6/2 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 นายธีรพล  เพ็ชรสวี daacq6h 
ม.6/2 ศ33104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง cobgqb4 
ม.6/2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นายอนุพล จันทร์บุตร lacz6r4 
ม.6/2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 น.ส.สุมาลี ประจ าน้อย h57jddw 
ม.6/2 อ33203 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 4 Mr.Anatoly Parygin dhnb5hv 
ม.6/2 จ30206 ภาษาจีน 6 น.ส.ชลธิชา กลัดสุข lyzw7gc 
ม.6/2 ม30204 ภาษามลายู 4 น.ส.นรููล สอืแลแม nkdcb54 
ม.6/2 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร 2y4fsu3 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่6/3  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.6/3 ท33102 ภาษาไทย 6 นางกฤตยา  ไหมแพง zagscdn 
ม.6/3 ท30206 เอกลักษณ์หลักภาษา นางกฤตยา  ไหมแพง klywtk5 
ม.6/3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายเอกชัย  หนูหลง c4u73uf 
ม.6/3 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 น.ส.พนิดา  ด าแก้ว 4zikxv5 
ม.6/3 ส33101 สังคมศึกษา 6 น.ส.เปียทพิย์  บุญแพง caxlb6m 
ม.6/3 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 นายธีรพล  เพ็ชรสวี wagjaiy 
ม.6/3 ศ33104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง yxkeo5k 
ม.6/3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 น.ส.สุมาลี ประจ าน้อย 4fyojpc 
ม.6/3 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน น.ส.คณพร  แสงขาว 55uxcus 
ม.6/3 อ33203 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 4 Mr.Anatoly Parygin dfp6nv6 
ม.6/3 จ30206 ภาษาจีน 6 น.ส.ชลธิชา กลัดสุข zemg4f7 
ม.6/3 ม30204 ภาษามลายู 4 น.ส.นรููล สอืแลแม inc3tns 
ม.6/3 ง30272 ไม้ดอกไม้ประดับ นางฮาลีมะ๊  ไชยมล ih6ltyz 
ม.6/3 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร yp6l3ft 



 
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่6/4  โรงเรียนกะทู้วิทยา 

 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจ าวิชา รหัส classroom 
ม.6/4 ท33102 ภาษาไทย 6 นางกฤตยา  ไหมแพง ydypckm 
ม.6/4 ท30206 เอกลักษณ์หลักภาษา นางกฤตยา  ไหมแพง 4vtntxn 
ม.6/4 ท30218 ภาษาจีน 2 นายสมบัติ  บุญช่วน wgtnlnu 
ม.6/4 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 นายเอกชัย  หนูหลง dwvy216 
ม.6/4 ส33101 สังคมศึกษา 6 น.ส.เปียทพิย์  บุญแพง pjdqmqt 
ม.6/4 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 นายธีรพล  เพ็ชรสวี 3563esl 
ม.6/4 ศ33104 ดนตรีไทย 3 นายสุวรรณชัย  เพ็งสง xz6oinq 
ม.6/4 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นายอนุพล จันทร์บุตร dkigxq3 
ม.6/4 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 น.ส.สุมาลี ประจ าน้อย 4fyojpc 
ม.6/4 อ33203 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 4 Mr.Anatoly Parygin 36g5lqs 
ม.6/4 จ30219 ภาษาจีน 10 นายชนินทร์  เหลือ่มใส 7mxefk2 
ม.6/4 ม30204 ภาษามลายู 4 น.ส.นรููล สอืแลแม diphjdl 
ม.6/4 ง30270 อาหารว่าง นางนภษร  วัชรานันทกุล tq745tz 
ม.6/4 - กิจกรรมแนะแนว 6 น.ส.กิตญิา ฆังคะจิตร k4tfi7j 


