คูมือประกอบการจัดการเรียนการสอน
ดวยระบบออนไลน (Online)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

กลุมบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

คำนำ
อ้างถึงมติทีป ระชุมกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติจะเลื่ อนการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่
ระบาดของของโรคโควิด19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่
ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนิ น งาน เพื่อไม่ให้ การเลื่ อนวัน เปิ ดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิ ทธิของผู้เรียน โดยช่ว งเวลาจาก
วั น ที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้ ท างโรงเรี ย นเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ รองรั บ
การเปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตาม
บริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด
ทั้งนี้ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีนโยบายรองรับมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทาง
โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทาคู่มือประกอบการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
การปฏิบัติร่วมกัน
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกท่าน

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

2
สำรบัญ
หน้า
คานา

1

สารบัญ

2

คาชี้แจงขั้นตอนการเรียนออนไลน์ (Online)

3

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

4

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

5

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

6

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

7

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

8

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

9

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

10

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

11

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

12

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9

13

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10

14

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11

15

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12

16

รหัสห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13

17

QR-Code คู่มือโปรแกรมการสอน online สาหรับนักเรียน โดยใช้ Google Classroom

18

QR-Code ไฟล์ mp4 วิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom

18

QR-Code ไฟล์ mp4 ในกรณีเข้าใช้งาน mail ของ @kannasoot.ac.th ไม่ได้

18

3

คำชี้แจง : ขั้นตอนกำรเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
1. สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Open Chat (ม.1 – 2564)

2. หลังจากเข้ากลุ่ม Open Chat แล้ว เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เป็นชื่อ – นามสกุลของตนเอง และเปลี่ยนรูป
เป็ น รู ป ของนั กเรี ย นที่ เห็น หน้าชัดเจน เพื่อครูผู้ ส อนและครูที่ปรึกษาจะได้รู้จักนักเรียน (การเปลี่ ยนชื่อและรูปจะไม่มี
ผลกระทบต่อไลน์ของนักเรียน)
3. โรงเรียนจะประกาศว่านักเรียนอยู่ห้องใด และประกาศ E-mail ที่นักเรียนจะใช้ในการเรียนออนไลน์ให้
นักเรียนทราบ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. ในกลุ่ม Open Chat (ม.1 – 2564) website โรงเรียน
www.kannasoot.ac.th และ www.facebook.com/kannasootsuksalai-school
4. หลั งจากนั กเรี ย นทราบว่าอยู่ห้ องใดและทราบ E-mail ของนักเรียนแล้ ว ให้ นักเรียนลงชื่อเข้ า ใช้
(Login) E-mail ที่ใช้ @kannasoot.ac.th ตามคู่มือการใช้งาน Google Classroom สาหรับนักเรียนในภาคผนวก
5. หลังจากลงชื่อเข้าใช้ (Login) E-mail (@kannasoot.ac.th) เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเข้า Google
Classroom ตามคู่มือการใช้งาน Google Classroom สาหรับนักเรียนในภาคผนวก
6. ให้ นั ก เรี ย นใช้ ร หั ส นั ก เรี ย นของห้ อ งที่ นั ก เรี ย นอยู่ (ตั ว อย่ ำ งเช่ น ม.1/8 ให้ ใ ส่ ร หั ส ห้ อ งเรี ย น
Google Classroom ทุกรำยวิชำ ของห้องเรียน ม.1/8 เท่ำนั้น)
7. ทางโรงเรียนจะตรวจสอบการเข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ของนักเรียนช่วงวันที่ 2-5
มิถุนายน 2564
8. นักเรียนสามารถสอบถามปั ญหาที่พบในการเข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ได้ในกลุ่ม
Open Chat (ม.1 – 2564)

4
แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์ (Online)
ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
นักเรียนเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์โดย Google Classroom (Google Apps for Education)
เป็นหลัก โดยทางโรงเรียน ได้สร้างห้องเรียนออนไลน์ทุกรายวิชาที่นักเรียนเรียน นักเรียนสามารถ เข้าร่วมห้องเรียน
ออนไลน์ของห้องเรียนของตนเองได้ ตามรหัสห้องเรียนที่มอบให้ เมื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์แล้ว ให้นักเรียนศึกษา
ความรู้ จากคลิปวีดีโอ / ใบความรู้ / ใบงาน และ ทางาน / ส่งงาน ตามที่ครูมอบหมายทุกครั้ง
ในบางครั้ง ครูผู้สอนอาจนัดหมายการสอนสดออนไลน์ นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกครั้งตามนัดหมายใน
Google Meet
ที่อยู่ใน Google Classroom ในแต่ละห้องเรียนออนไลน์ และใช้รหัสตามที่ครูผู้สอนมอบหมาย
ครูผู้สอนอาจนัดหมายเรียนโดยผ่าน application อื่น เช่น Zoom
เป็นต้น ขอให้นักเรียนเข้าเรียนใน application ตามที่ครูผู้สอนแจ้งนักเรียน

, line

, facebook

การประเมินผลทางการเรียนออนไลน์ ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย คะแนนการทดสอบ และ
การเข้าเรียน

5
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูวรรณฤดี ปานดา (090 793 6654) ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม (090 993 2219)
รหัส
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
HM
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
e77qj5z
แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

5hrco4f

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม

087 153 9542

thanapong@kannasoot.ac.th

rxtzj5h

ง20214

การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

nimrov2

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูสุวรรณี เข็มเพ็ชร

085 185 7507

suvannee@kannasoot.ac.th

ruaqszk

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูชันม์วรนัน ศิริพันธุ์

093 465 5490

chunworanun@kannasoot.ac.th

lgnzwpl

พ20222

ฟุตบอล

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

d4uupwh

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

3myzupp

พ21102

พลศึกษา 1

ครูครรชิต น้้าใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

2yvgm35

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูปัญจพร มาพลาย

087 154 6648

panjaporn@kannasoot.ac.th

qyuket4

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

hbqahyk

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

hbqahyk

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูกฤษดา นิยมทอง

065 698 2569

krisada@kannasoot.ac.th

ojh4xoa

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

5e6ca42

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

5avfavo

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

Kornpupong@kannasoot.ac.th

k3cjxxj

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

i75sb4y

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง

061 494 6662

phanthisa@kannasoot.ac.th

molhuzf

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง

061 494 6662

phanthisa@kannasoot.ac.th

jwvm2kd

6
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย (080 699 4074) ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา (099 427 2065)
รหัส
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
HM
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
6ucypse
แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

gepntex

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน

093 142 9455

ratchadaphon@kannasoot.ac.th

ncypff5

ง20268

คุ้มครองผู้บริโภค

ครูทัศนีย์ ม่วงน้อย

082 491 6593

tussanee@kannasoot.ac.th

ewmessg

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

5at3lel

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูไพฑูรย์ พูลเกิด

085 379 5195

paitoon@kannasoot.ac.th

v362ax7

พ20222

ฟุตบอล

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

yospses

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

tiwir4n

พ21102

พลศึกษา 1

ครูครรชิต น้้าใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

yotgl6z

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ

081 434 9957

Suwapee@kannasoot.ac.th

Ximar3t

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

djnqt6t

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

djnqt6t

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูกฤษดา นิยมทอง

065 698 2569

krisada@kannasoot.ac.th

jctwpdm

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

y42topi

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

guvtiyi

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

zy6otyq

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

xyu2ymm

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูอรรถพล มีชะนะ

091 742 7944

attaphon@kannasoot.ac.th

ostk2gh

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูอรรถพล มีชะนะ

091 742 7944

attaphon@kannasoot.ac.th

5ym4svt

7
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

HM

ครูที่ปรึกษา ครูธานี ปริปุรณะ (094 418 1447) ครูสุมาพร ดอนอินผล (082 012 0727)
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
โทรศัพท์
ห้องเรียน
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
mwpoqkk

แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

3urzkoc

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน

093 142 9455

ratchadaphon@kannasoot.ac.th

3c7bkpx

ง20224

งานประดิษฐ์จากของ
เหลือใช้

ครูศิรลิ ักษณ์ แย้มเขนง

089 443 3216

sirilak_yamkaneng@kannasoot.a
c.th

h2oeegp

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูสุวรรณี เข็มเพ็ชร

085 185 7507

suvannee@kannasoot.ac.th

5ekzg7k

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูชันม์วรนัน ศิริพันธุ์

093 464 5490

chunworanun@kannasoot.ac.th

lggbcit

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

7srdmb6

พ21102

พลศึกษา 1

ครูครรชิต น้้าใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

lyhr52f

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูปรีดา เปรมชัยศรี

098 826 1886

preeda@kannasoot.ac.th

enpbkgc

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

655csxo

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

655csxo

ศ20235

โขน

ครูรณกฤต เอี่ยมเจริญ

081 197 0471

Ronnakrit@kanasoot.ac.th

456dkbd

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูกฤษดา นิยมทอง

065 698 2569

krisada@kannasoot.ac.th

ld454vh

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

b7jghfd

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

ag34moc

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

qj2o3s5

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

m6zli6d

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปรียานุช บัวผัน

090 793 9481

preeyanutch@kannasoot.ac.th

5634ap5

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูปรียานุช บัวผัน

090 793 9481

preeyanutch@kannasoot.ac.th

imbsxqy

รหัส
วิชา

8
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์ (086 534 7422) ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น (066 025 5591)
รหัส
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
HM
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
a5mttph
แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

u2u6gvz

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูณฏั ฐลภัส จันทร์เดชาสุข

080 226 3396

natthalapas@kannasoot.ac.th

jg2uoba

ง20261

การขายเบื้องต้น

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

uopqe3t

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

gxc4vam

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูไพฑูรย์ พูลเกิด

085 379 5195

paitoon@kannasoot.ac.th

wu262ow

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

uy6jv2w

พ21102

พลศึกษา 1

ครูครรชิต น้้าใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

ntwrvys

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูจุรีย์ พัฒผล

081 915 1066

juree@kannasoot.ac.th

5llvasc

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

ro5sw6k

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

ro5sw6k

ศ20233

นาฏศิลป์สากล

ครูปรียาภรณ์ น้้าค้าง

081 191 0422

Preeyaporn@kannakoot.ac.th

4wq6qqz

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูสริ วัชร นุกูลธรรม

087 561 3583

pechsira@kannasoot.ac.th

vcmnp5r

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์

087 600 9913

chaowalit@kannasoot.ac.th

xbtygh3

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

znuv2o2

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

sqdckdu

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

ynljnsu

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์

086 534 7422

wanna@kannasoot.ac.th

7j4y5ph

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์

086 534 7422

wanna@kannasoot.ac.th

m3vfnj5

9
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

HM

ครูที่ปรึกษา ครูนที หนูทวน (065 665 2464) ครูพจมาลย์ สังข์สุวรรณ (081 196 5068)
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
โทรศัพท์
ห้องเรียน
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
kzhhtz4

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

5ib3kcc

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน

093 142 9455

ratchadaphon@kannasoot.ac.th

z2zhaxz

ง20270

การท้าธุรกิจออลไลน์

ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 089 792 4942

ratthapat@kannasoot.ac.th

hunfkpe

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูสุวรรณี เข็มเพ็ชร

085 185 7507

suvannee@kannasoot.ac.th

b4luydt

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูชันม์วรนัน ศิริพันธุ์

093 465 5490

chunworanun@kannasoot.ac.th

bulgpsq

พ20222

ฟุตบอล

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

tetspgk

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

f5necwt

พ21102

พลศึกษา 1

ครูครรชิต น้้าใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

663j4rw

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูปรีดา เปรมชัยศรี

098 826 1886

preeda@kannasoot.ac.th

7cq2mdu

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

3hrqkdc

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

3hrqkdc

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูสริ วัชร นุกูลธรรม

087 561 3583

pechsira@kannasoot.ac.th

aj3xzfi

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

sphhl3x

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

6ihevps

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

evwuvpp

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

i5pduo6

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปรียานุช บัวผัน

090 793 9481

preeyanutch@kannasoot.ac.th

gra5y2f

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูปรียานุช บัวผัน

090 793 9481

preeyanutch@kannasoot.ac.th

loee7ar

รหัส
วิชา

10
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

HM

ครูที่ปรึกษา ครูมะลิ เกตุรักษ์ (098 050 6951) ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข (088 352 7994)
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
โทรศัพท์
ห้องเรียน
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
utiwseo

แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

xuo3r3e

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน

093 142 9455

ratchadaphon@kannasoot.ac.th

rr6e5ac

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูดวงใจ ผาสุข

087 150 4881

duangjai@kannasoot.ac.th

5xgcawq

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูไพฑูรย์ พูลเกิด

085 379 5195

paitoon@kannasoot.ac.th

jleanfu

พ20222

ฟุตบอล

ครูวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล

089 837 7479

Wiphat@kannasoot.ac.th

Q25y5qb

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

urmygey

พ21102

พลศึกษา 1

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

ryuptyy

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูจุรีย์ พัฒผล

081 915 1066

juree@kannasoot.ac.th

uijky53

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

6kgaqoz

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

6kgaqoz

ศ20233

นาฏศิลป์สากล

ครูปรียาภรณ์ น้้าค้าง

081 191 0422

Preeyaporn@kannasoot.ac.th

2kewrwv

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูสริ วัชร นุกูลธรรม

087 561 3583

pechsira@kannasoot.ac.th

cdcim2k

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

a3ajo3d

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

na34nx7

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

n43mwwo

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

osvdlpm

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์

086 534 7422

wanna@kannasoot.ac.th

dzxtolm

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์

086 534 7422

wanna@kannasoot.ac.th

nqdml2q

รหัส
วิชา

11
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

HM

ครูที่ปรึกษา ครูสิรวัชร นุกูลธรรม (087 561 3583) ครูทัศนีย์ ม่วงน้อย (082 491 6593)
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
โทรศัพท์
ห้องเรียน
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
lovmnaa

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

x3odr37

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูอรพรรณ ดวงแข

099 218 9807

orapun @kannasoot.ac.th

2twttg5

ง20261

การปลูกพืชผักสวน
ครัว

ครูสุวรรณี เข็มเพ็ชร

085 185 7507

suvannee@kannasoot.ac.th

zzjfzcn

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูสุวรรณี เข็มเพ็ชร

085 185 7507

suvannee@kannasoot.ac.th

wflhmgi

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูชันม์วรนัน ศิริพันธุ์

093 465 5490

chunworanun@kannasoot.ac.th

bc2mp5q

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

ubiicux

พ21102

พลศึกษา 1

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

usvbynn

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูจุรีย์ พัฒผล

081 915 1066

juree@kannasoot.ac.th

e7wvua3

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

jt2f4y4

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

jt2f4y4

ศ20222

ดนตรีสากล

ครูธีรดล อินทร์ล้าพันธุ์

083 091 5906

Teeradon@kannasoot.ac.th

uaiqgyz

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูธีรดล อินทร์ล้าพันธุ์

083 091 5906

Teeradon@kannasoot.ac.th

uintanf

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

7sf7is3

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

mu2ekmh

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

2wklxxp

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

dknqh4c

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูอรรถพล มีชะนะ

091 742 7944

attaphon@kannasoot.ac.th

wsxqqag

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูอรรถพล มีชะนะ

091 742 7944

attaphon@kannasoot.ac.th

ohbifgj

รหัส
วิชา

12
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

HM

ครูที่ปรึกษา ครูวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล (089 837 7479) ครูปรียานุช บัวผัน (090 793 9481)
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
โทรศัพท์
ห้องเรียน
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
pwzkb3y

แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

tr2msby

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูอรพรรณ ดวงแข

099 218 9807

orapun @kannasoot.ac.th

uffo4fh

ง20224

งานประดิษฐ์จากของ
เหลือใช้

ครูศิรลิ ักษณ์ แย้มเขนง

089 443 3216

sirilak_yamkaneng@kannasoot.a
c.th

bh36xh4

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูดวงใจ ผาสุข

087 150 4881

duangjai@kannasoot.ac.th

getnlm6

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูไพฑูรย์ พูลเกิด

085 379 5195

paitoon@kannasoot.ac.th

tmihd2i

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

nwpytx6

พ21102

พลศึกษา 1

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

eisu3u5

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูปัญจพร มาพลาย

087 154 6648

panjaporn@kannasoot.ac.th

f6h2ypw

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

tgnyeb2

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

tgnyeb2

ศ20221

ดนตรีไทย

ครูจิราภรณ์ น้อยแก้ว

083 887 5315

jiraporn@kannasoot.ac.th

hfmbbz7

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูธีรดล อินทร์ล้าพันธุ์

083 091 5906

Teeradon@kannasoot.ac.th

cwlypsw

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์

087 600 9913

chaowalit@kannasoot.ac.th

ftbgg65

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

4xjz3mu

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

hrl2yup

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

ebx5wrs

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปรียานุช บัวผัน

090 793 9481

preeyanutch@kannasoot.ac.th

aau2cvk

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูปรียานุช บัวผัน

090 793 9481

preeyanutch@kannasoot.ac.th

cvqvhcc

รหัส
วิชา

13
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูที่ปรึกษา ครูไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ (081 557 7865) ครูรุ่งนภา เทียนสว่าง (098 441 2407)
ครูสุวรรณี เข็มเพ็ชร (085 185 7507)
รหัส
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
HM
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
3erhprq
แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

hx5zfwa

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูณฏั ฐลภัส จันทร์เดชาสุข

080 226 3396

natthalapas@kannasoot.ac.th

yf6zyjs

ง20261

การขายเบื้องต้น

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

b74gp5l

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูสุวรรณี เข็มเพ็ชร

085 185 7507

suvannee@kannasoot.ac.th

gkllazs

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูชันม์วรนัน ศิริพันธุ์

093 465 5490

chunworanun@kannasoot.ac.th

7cvmyvp

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

uct3qeh

พ21102

พลศึกษา 1

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

oe2ls7q

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูจุรีย์ พัฒผล

081 915 1066

juree@kannasoot.ac.th

wfvsvd5

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

agpgi4v

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

agpgi4v

ศ20221

ดนตรีไทย

ครูจิราภรณ์ น้อยแก้ว

083 887 5315

jiraporn@kannasoot.ac.th

qddsqhi

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูธีรดล อินทร์ล้าพันธุ์

083 091 5906

Teeradon@kannasoot.ac.th

bpk3ovo

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

3zptjla

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

y3yd5rj

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

duxxbxj

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

orknftn

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์

086 534 7422

wanna@kannasoot.ac.th

2mhn766

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์

086 534 7422

wanna@kannasoot.ac.th

re6sxnm

14
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

HM

ครูที่ปรึกษา ครูเดชา เดชะคาภู (066 1468 455) ครูสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ (081 434 9957)
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
โทรศัพท์
ห้องเรียน
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
okid27n

แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

bghfbfd

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูณฏั ฐลภัส จันทร์เดชาสุข

080 226 3396

natthalapas@kannasoot.ac.th

46zu5lt

ค21211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 1

ครูอรพรรณ ดวงแข

099 218 9807

orapun@kannasoot.ac.th

4ylx64n

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูสุวรรณี เข็มเพ็ชร

085 185 7507

suvannee@kannasoot.ac.th

f4po6az

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูชันม์วรนัน ศิริพันธุ์

093 465 5490

chunworanun@kannasoot.ac.th

bumpnom

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

et2gqyg

พ21102

พลศึกษา 1

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

yhpd225

ว20213

นักวิทยาศาสตร์คิด
สร้างสรรค์ 1

ครูจุรีย์ พัฒผล

081 915 1066

juree@kannasoot.ac.th

in4kmba

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ

081 434 9957

Suwapee@kannasoot.ac.th

ih4jefb

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

fmksuni

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

fmksuni

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูธีรดล อินทร์ล้าพันธุ์

083 091 5906

Teeradon@kannasoot.ac.th

ssfosyq

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์

087 600 9913

chaowalit@kannasoot.ac.th

sn7blxo

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

kllc5mg

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

hgoymzw

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

xjxekhq

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูอรรถพล มีชะนะ

091 742 7944

attaphon@kannasoot.ac.th

wlazhex

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูอรรถพล มีชะนะ

091 742 7944

attaphon@kannasoot.ac.th

2brvsdi

รหัส
วิชา

15
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูกัญญา แก้วแกมเสือ (086 173 2018) ครูอมฤตรส ทับทิมเล็ก (089 629 9903)
รหัส
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
HM
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
5qfwfyu
แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

anboqad

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูณฏั ฐลภัส จันทร์เดชาสุข

080 226 3396

natthalapas@kannasoot.ac.th

bvshq7o

ค21211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 1

ครูอรพรรณ ดวงแข

099 218 9807

orapun@kannasoot.ac.th

pocddaa

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูดวงใจ ผาสุข

087 150 4881

duangjai@kannasoot.ac.th

t5a3fdp

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูไพฑูรย์ พูลเกิด

085 379 5195

paitoon@kannasoot.ac.th

ijyul2v

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

qid7o7l

พ21102

พลศึกษา 1

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

ocf6zpq

ว20215

เทคนิคปฏิบัติการ
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์

ครูปัณณพร จันชัยภูมิ

081 763 5190

pannaporn.bor@kannasoot.ac.th

x5dbjyq

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูจุรีย์ พัฒผล

081 915 1066

juree@kannasoot.ac.th

jtvdnac

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

bqiaw5v

ว21241

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธมณ ส้าราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

bqiaw5v

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูธีรดล อินทร์ล้าพันธุ์

083 091 5906

Teeradon@kannasoot.ac.th

zmgfeiw

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

xosjcni

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

djc3xzn

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

a7r257q

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

psmiavb

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง

061 494 6662

phanthisa@kannasoot.ac.th

z7kooss

อ21261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง

061 494 6662

phanthisa@kannasoot.ac.th

itjllxm

16
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูทิพมาศ ดนตรีพงษ์ (097 116 8871) ครูปัญจพร มาพลาย (087 154 6648)
รหัส
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
HM
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
3oqbq6i
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

k7cbm5y

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูอรพรรณ ดวงแข

099 218 9807

orapun @kannasoot.ac.th

zrt2zpn

ค21211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 1

ครูณฏั ฐลภัส จันทร์เดชาสุข

080 226 3396

natthalapas@kannasoot.ac.th

dw53qow

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

a4hc5ee

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูไพฑูรย์ พูลเกิด

085 379 5195

paitoon@kannasoot.ac.th

t5mcd23

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

eqtavqr

พ21102

พลศึกษา 1

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

wrfai2j

ว20211

ของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์

ครูนงเยาว์ วระกุล

084 947 9442

nongyao@kannasoot.ac.th

cfkm4nz

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูปัญจพร มาพลาย

087 154 6648

panjaporn@kannasoot.ac.th

rrfsa7q

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

5k5hlzf

ว22141

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

5k5hlzf

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูธีรดล อินทร์ล้าพันธุ์

083 091 5906

Teeradon@kannasoot.ac.th

g4vzh6h

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

tqn2jpk

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

amdupzm

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

msfwbpl

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

vtn5dho

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูผสุ ชา ทิพเนตร

080 394 3561

phutsacha@kannasoot.ac.th

5rtrbzv

ครูผสุ ชา ทิพเนตร

080 394 4561

phutsacha@kannasoot.ac.th

vxjikoa

ครูศกุนี ศรีเหรา

086 083 2374

sakunee@kannasoot.ac.th

ttu2ama

อ21261
อ21271

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
อ่านและการเขียน

17
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูไพฑูรย์ พูลเกิด (085 379 5195) ครูณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข (080 226 3396)
รหัส
หมายเลข
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
E-mail address
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
HM
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
2skhhhi
แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

2nvgkof

ค21111

คณิตศาสตร์ 1

ครูอรพรรณ ดวงแข

099 218 9807

orapun@kannasoot.ac.th

7vecjin

ค21211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 1

ครูณฏั ฐลภัส จันทร์เดชาสุข

080 226 3396

natthalapas@kannasoot.ac.th

cz4au7r

ง21101

การงานอาชีพ 1

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

cw3gjdh

ท21101

ภาษาไทย 1

ครูไพฑูรย์ พูลเกิด

085 379 5195

paitoon@kannasoot.ac.th

3psdlva

พ21101

สุขศึกษา 1

ครูพรพิมล นามวงศา

083 781 4310

pornpimon@kannasoot.ac.th

q6pvodj

พ21102

พลศึกษา 1

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

xw3beua

ว20211

ของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์

ครูนงเยาว์ วระกุล

084 947 9442

nongyao@kannasoot.ac.th

qmvlq55

ว21111

วิทยาศาสตร์ 1

ครูปัญจพร มาพลาย

087 154 6648

panjaporn@kannasoot.ac.th

a6xd2va

ว21141

วิทยาการค้านวณ 1

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

j4hhxif

ว22141

คอมพิวเตอร์ 11

ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

081 544 8838

thanyamai@kannasoot.ac.th

j4hhxif

ศ21101

ศิลปะ 1

ครูธีรดล อินทร์ล้าพันธุ์

083 091 5906

Teeradon@kannadoot.ac.th

yzvxmsj

ส21101

สังคมศึกษา 1

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

oghevc6

ส21111

พระพุทธศาสนา 1

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

e3x46rw

ส21161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

gcxkpb3

ส21221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูสุมนทรา ใจดี

096 785 5891

sumontra@kannasoot.ac.th

mp5asqg

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูผสุ ชา ทิพเนตร

080 394 4561

phutsacha@kannasoot.ac.th

4zwlvqj

ครูผสุ ชา ทิพเนตร

080 394 4561

phutsacha@kannasoot.ac.th

aje6fit

ครูศกุนี ศรีเหรา

086 083 2374

sakunee@kannasoot.ac.th

x2cjk5i

อ21261
อ21271

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
อ่านและการเขียน

18
คู่มือโปรแกรมการเรียน online สาหรับนักเรียน โดยใช้ Google Classroom

https://drive.google.com/file/d/1Xl-W800oLeOQfLYkoDNV3qKIL5ziNaJY/view?usp=sharing
วิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom เป็นไฟล์ mp4

https://drive.google.com/file/d/1AwVGKICM3bzBti_tjco2nq8PHDeSKYiK/view?usp=drivesdk
ในกรณีเข้าใช้งาน mail ของ @kannasoot.ac.th ไม่ได้ เป็นไฟล์ mp4

https://drive.google.com/file/d/1B2ByqEbdX8FK1WzRs75HP5XmHxsASZ7a/view?usp=drivesdk

