คูมือประกอบการจัดการเรียนการสอน
ดวยระบบออนไลน (Online)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

กลุมบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1
คำนำ
อ้างถึงมติทีประชุมกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่
1 ปี การศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์
โดยรวมการแพร่ระบาดของของโรคโควิด19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนส่ ว นใหญ่ ข องสถานศึ ก ษา ประกอบกั บ ผู้ ป กครองก็ ไ ด้ แ สดงความห่ ว งใยในบุ ต รหลาน
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสใน
การเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน โดยช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้ทางโรงเรียนเตรียมความ
พร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบ
ออนไลน์ หรือระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริห ารสถานการณ์ แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ทั้งนี้ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีนโยบายรองรับมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทาคู่มือประกอบการ
จั ดการเรี ย นการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกัน
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกท่าน

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
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3
แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์ (Online)
ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
นักเรียนเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์โดย Google Classroom (Google Apps for Education)
เป็ น หลั ก โดยทางโรงเรี ย น ได้ส ร้ างห้ องเรี ย นออนไลน์ ทุ กรายวิช าที่ นั กเรียนเรียน นั ก เรีย นสามารถ เข้ าร่ว ม
ห้องเรีย นออนไลน์ ของห้ องเรียนของตนเองได้ ตามรหั ส ห้ องเรียนที่มอบให้ เมื่อเข้าห้ องเรียนออนไลน์ แล้ว ให้
นักเรียนศึกษาความรู้ จากคลิปวีดีโอ / ใบความรู้ / ใบงาน และ ทางาน / ส่งงาน ตามที่ครูมอบหมายทุกครั้ง
ในบางครั้ง ครูผู้ สอนอาจนั ดหมายการสอนสดออนไลน์ นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกครั้งตามนัดหมายใน
Google Meet
ที่ อ ยู่ ใน Google Classroom ในแต่ ล ะห้ อ งเรี ย นออนไลน์ และใช้ ร หั ส ตามที่ ค รู ผู้ ส อน
มอบหมาย
ครูผู้สอนอาจนัดหมายเรียนโดยผ่าน application อื่น เช่น Zoom
, line
, facebook
เป็นต้น ขอให้นักเรียนเข้าเรียนใน application ตามที่ครูผู้สอนแจ้งนักเรียน
การประเมินผลทางการเรียนออนไลน์ ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย คะแนนการทดสอบ และ การ
เข้าเรียน

4
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูอรรถพล มีชะนะ (091 742 7944) ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ (086 178 6170)
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
IS
IS
ครูปรียาภรณ์ น้าค้าง
081 191 0422 Preeyaporn@kannasoot.ac.th
ye3dng3
แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

lhbwgtw

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์

062 653 5654

napassanan@kannasoot.ac.th

hbzdnhu

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 089 792 4942

Ratthapat@kannasoot.ac.th

o4jb47p

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูรุ่งนภา เทียนสว่าง

098 441 2407

rungnapathien@kannasoot.ac.th

u35bit5

พ20221

ฟุตซอล

ครูวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล

089 837 7479

wiphat@kannasoot.ac.th

ybm7vh4

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

46ro73k

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

t234bwx

ว21111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูกฤษณ์ การะเกตุ

095 596 0742

kriy@kannasoot.ac.th

qa24e2m

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

rookzmk

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

rookzmk

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

wyphax7

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

vqcelsn

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

glxeqph

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

t6f52z2

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

7mmyysy

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ

086 178 6170

kruawan@kannasoot.ac.th

g4y6xkc

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ

086 178 6170

kruawan@kannasoot.ac.th

hnol5gy

5
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

IS

ครูที่ปรึกษา ครูภัทรดนัย มณี (083 092 6946) ครูอัจฉราพร กลิ่นเกสร (064 265 9559)
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
โทรศัพท์
ห้องเรียน
IS
ครูพจมาลย์ สังข์สุวรรณ 081 196 5068 potjaman@kannasoot.ac.th
gaweca5

แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

n7rfmx4

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์

062 653 5654

napassanan@kannasoot.ac.th

7y52tld

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูทัศนีย์ ม่วงน้อย

082 491 6593

tussanee@kannasoot.ac.th

7enezv6

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูศรีอมรา พลายระหาญ

065 443 5562

Moo@kannasoot.ac.th

spkfbpl

พ20221

ฟุตซอล

ครูวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล

089 837 7479

wiphat@kannasoot.ac.th

otpdozl

พ22101

พลศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

n3zyvz3

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

wr5md6q

ว22111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูสุวภีร์ อินทร์ใจเอือ

081 434 9957

Suwapee@kannasoot.ac.th

tltdpbf

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูปัถย์สรัล กระธน

089 549 1736

patsarun@kannasoot.ac.th

qe6qwfu

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูปัถย์สรัล กระธน

089 549 1736

patsarun@kannasoot.ac.th

lhpgg2q

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

gdxwr6u

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

e52mfvt

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

brp5eyc

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

2smhpkh

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

36a2dig

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูพัฒนา โชติกันตะ

080 657 6717

pattana@kannasoot.ac.th

swgo5cg

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูพัฒนา โชติกันตะ

080 657 6717

pattana@kannasoot.ac.th

wn74cdg

รหัส
วิชา

6
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูชันม์วรนัน ศิริพันธุ์ (093 465 5490) ครูศรีอมรา พลายระหาญ (065 443 5562)
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
IS

IS

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

ton6fnd

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

afs2suu

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูพิจักษณานี ตุนา

086 712 5218

phijaksanani@kannasoot.ac.th

b33zfga

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 089 792 4942

Ratthapat@kannasoot.ac.th

d3bfaqh

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูศรีอมรา พลายระหาญ

065 443 5562

Moo@kannasoot.ac.th

ldgytoc

พ20221

ฟุตซอล

ครูวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล

089 837 7479

wiphat@kannasoot.ac.th

sxhw233

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

lmctt3y

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

27nwb6n

ว21111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูกฤษณ์ การะเกตุ

095 596 0742

kriy@kannasoot.ac.th

kpmvh5q

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

l4ylalg

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

l4ylalg

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

cdqaehx

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

2qt4rmy

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

hqkhvsy

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

3ojr5nr

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

e6uwtb2

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

U2fp2nz

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

4veawyx

7
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
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โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

IS

ครูที่ปรึกษา ครูพรกมล ช้างเผือก (081 178 2748) ครูบังอร ลิ้มทองคา (094 810 5265)
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
โทรศัพท์
ห้องเรียน
IS
ครูจิราภรณ์ น้อยแก้ว
083 887 5315 jiraporn@kannasoot.ac.th
hp6qmsv

แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

u4quff6

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูกรรธิมา บุญยาชัย

093 139 6596

kanthima@kannasoot.ac.th

axvwbgp

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

aunx2sq

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูรุ่งนภา เทียนสว่าง

098 441 2407

rungnapathien@kannasoot.ac.th

poz5ht3

พ20221

ฟุตซอล

ครูวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล

089 837 7479

wiphat@kannasoot.ac.th

d4yzhmj

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

slp7upa

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

ustsa4q

ว22111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูสุวภีร์ อินทร์ใจเอือ

081 434 9957

Suwapee@kannasoot.ac.th

Z3qabry

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูปัถย์สรัล กระธน

089 549 1736

patsarun@kannasoot.ac.th

2gyxla4

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูปัถย์สรัล กระธน

089 549 1736

patsarun@kannasoot.ac.th

75tvgfh

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด 081 295 5407

somchai@kannasoot.ac.th

rvuwmov

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

ean5wgq

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

k5rq5t3

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

psetwe6

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

gigcfsz

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannasoot.ac.th

s6ihy3s

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannasoot.ac.th

g7br7ma

รหัส
วิชา
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูธนเวท ธูสรานนท์ (097 107 9595) ครูกัญญาภัค แก้วตาสาม (096 834 4629)
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
IS
IS
ครูสุนสิ า เวชกุล
088 791 9194 sunisa.v@kannasoot.ac.th
fkr7ypw
แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

3ulnoyi

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูพิจักษณานี ตุนา

086 712 5218

phijaksanani@kannasoot.ac.th

f25slod

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูทัศนีย์ ม่วงน้อย

082 491 6593

tussanee@kannasoot.ac.th

ff5hi7j

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูรุ่งนภา เทียนสว่าง

098 441 2407

rungnapathien@kannasoot.ac.th

4erajgg

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

c6xosyx

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

4g36ebd

ว21111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูกฤษณ์ การะเกตุ

095 596 0742

kriy@kannasoot.ac.th

kafie5j

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

wfvdihy

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

wfvdihy

ศ20234

นาฏศิลป์พืนบ้าน

ครูปรียาภรณ์ น้าค้าง

081 191 0422

Preeyaporn@kannasoot.ac.th

j2igeim

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด 081 295 5407

somchai@kannasoot.ac.th

oqsb3az

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

kuucx7x

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

vqmk74n

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

n57titl

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

ulv5qh2

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

klucjkt

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

eayue4e

9
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปะเตชอังกูร (064 424 5397) ครูนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ (062 653 5654)
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
HM
Homeroom
ครูที่ปรึกษา
Jldryie
IS

IS

ครูสุนสิ า เวชกุล

088 791 9194

sunisa.v@kannasoot.ac.th

ilujoo3

แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

ud7wo3u

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์

062 653 5654

napassanan@kannasoot.ac.th

f6pfhpl

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

egjbbxp

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูศรีอมรา พลายระหาญ

065 443 5562

Moo@kannasoot.ac.th

cb7jwaz

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

c5eail6

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

ucyjuoc

ว22111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูสุวภีร์ อินทร์ใจเอือ

081 434 9957

Suwapee@kannasoot.ac.th

W6l7nie

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูปัถย์สรัล กระธน

089 549 1736

patsarun@kannasoot.ac.th

54s77ey

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูปัถย์สรัล กระธน

089 549 1736

patsarun@kannasoot.ac.th

wuqajm5

ศ20234

นาฏศิลป์พืนบ้าน

ครูปรียาภรณ์ น้าค้าง

081 191 0422

Preeyaporn@kannasoot.ac.th

dofcjkf

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด 081 295 5407

somchai@kannasoot.ac.th

oqsb3az

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

ugifcit

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

lcwbyez

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

durvatk

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

vy4fthm

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูพัฒนา โชติกันตะ

080 657 6717

pattana@kannasoot.ac.th

revbco5

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูพัฒนา โชติกันตะ

080 657 6717

pattana@kannasoot.ac.th

cy4rafk

10
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม (084 764 3909) ครูรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน (093 142 9455)
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
IS
IS
ครูพิจักษณานี ตุนา
086 712 5218 phijaksanani@kannasoot.ac.th cn5a2bl
แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

3uysjl6

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูพิจักษณานี ตุนา

086 712 5218

phijaksanani@kannasoot.ac.th

73wpmqv

ง20235

ช่างเดินสายไฟฟ้าใน
อาคาร

ครูพินัย โพธิ์ศรี

081 587 7517

Pinai@kannasoot.ac.th

w5kb7hk

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูทัศนีย์ ม่วงน้อย

082 491 6593

tussanee@kannasoot.ac.th

5ub75oc

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูรุ่งนภา เทียนสว่าง

098 441 2407

rungnapathien@kannasoot.ac.th

f7rdhtl

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

o6d2kkt

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

a27vz54

ว22111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูปรีดา เปรมชัยศรี

098 826 1886

preeda@kannasoot.ac.th

h47ybz5

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

oyhyuur

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

oyhyuur

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูมารุต คนหลัก

089 830 1897

marut@kannasoot.ac.th

lcy3xtd

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

nosyie2

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

nwurs3c

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

bsdlsft

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

ltufraz

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannasoot.ac.th

z36y7pr

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannsoot.ac.th

k2vju6b
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด (081 295 5407) ครูสุมนทรา ใจดี (096 785 5891)
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
IS
IS
ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 089 792 4942 ratthapat@kannasoot.ac.th
jnk6e5e
แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

xh2vmc5

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูกรรธิมา บุญยาชัย

093 139 6596

kanthima@kannasoot.ac.th

xckxgch

ง20266

งานธุรกิจ

ครูทัศนีย์ ม่วงน้อย

082 491 6593

tussanee@kannasoot.ac.th

y5ygkzd

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

64tbzic

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูศรีอมรา พลายระหาญ

065 443 5562

Moo@kannasoot.ac.th

g3kp2jk

พ21101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

thfi6gr

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

ojcebm4

ว22111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูลักษณาภรณ์ จันทร์วัช
รพล

082 585 0663

laksanaporn@kannasoot.ac.th

sbdhbtl

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูเจนจิรา หนูทอง

082 950 6362

janjira@kannasoot.ac.th

324mgjo

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูเจนจิรา หนูทอง

082 950 6362

janjira@kannasoot.ac.th

w3z6ohp

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูมารุต คนหลัก

089 830 1897

marut@kannasoot.ac.th

vslllfp

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

xnqvefa

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

r3edcbg

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

7y33nqh

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

w3rdiix

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ

086 178 6170

kruawan@kannasoot.ac.th

ga5vt4b

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ

086 178 6170

kruawan@kannasoot.ac.th

fykbh5n
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูพิจักษณานี ตุนา (086 712 5218) ครูธันยมัย วงศ์ทับแก้ว (081 544 8838)
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
IS
IS
ครูมารุต คนหลัก
089 830 1897 marut@kannasoot.ac.th
6attrtu
แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

vul4gjw

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์

062 653 5654

napassanan@kannasoot.ac.th

dg7safk

ค22211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 3

ครูพิจักษณานี ตุนา

086 712 5218

phijaksanani@kannasoot.ac.th

j6reuzq

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูทัศนีย์ ม่วงน้อย

082 491 6593

tussanee@kannasoot.ac.th

oqf2ogh

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูรุ่งนภา เทียนสว่าง

098 441 2407

rungnapathien@kannasoot.ac.th

gf77y76

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

4ntb3ti

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

hftljin

ว20217

สะเต็มศึกษา

ครูปัณณพร จันชัยภูมิ

081 763 5190

pannaporn.bor@kannasoot.ac.t
h

xqurnxm

ว21111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูกฤษณ์ การะเกตุ

095 596 0742

kriy@kannasoot.ac.th

uzqzcbz

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูเจนจิรา หนูทอง

082 950 6362

janjira@kannasoot.ac.th

7ucrjh4

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูเจนจิรา หนูทอง

082 950 6362

janjira@kannasoot.ac.th

dodp6et

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูมารุต คนหลัก

089 830 1897

marut@kannasoot.ac.th

l3wb5au

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

vo5alrz

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

j6kze5r

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

m7b4frs

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

sypcpo7

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูพัฒนา โชติกันตะ

080 657 6717

pattana@kannasoot.ac.th

qvuhayc

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูพัฒนา โชติกันตะ

080 657 6717

pattana@kannasoot.ac.th

2e64pxq
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ (083 619 0816) ครูนันท์ณภัส กันพงษ์ (083 279 2965)
รหัส
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
IS
IS
ครูพจมาลย์ สังข์สุวรรณ 081 196 5068 potjaman@kannasoot.ac.th
vlx5h3w
แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

3xp3suz

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์

062 653 5654

napassanan@kannasoot.ac.th

ej4ygn4

ค22211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 3

ครูพิจักษณานี ตุนา

086 712 5218

phijaksanani@kannasoot.ac.th

s2cvmyq

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา

099 427 2065

soraya@kannasoot.ac.th

yf6d3is

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูรุ่งนภา เทียนสว่าง

098 441 2407

rungnapathien@kannasoot.ac.th

p6652w6

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

d4ygahj

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

whd42qq

ว20217

สะเต็มศึกษา

ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ

083 311 7702

Natenapa@kannasoot.ac.th

uv3I5es

ว22111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูลักษณาภรณ์ จันทร์วัช
รพล

082 585 0663

laksanaporn@kannasoot.ac.th

lsv7574

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

zfc7shd

ว22243

คอมพิวเตอร์ 21

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

zfc7shd

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูมารุต คนหลัก

089 830 1897

marut@kannasoot.ac.th

jclk2u3

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

mhvbrqj

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

yi2w3gm

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

sa6acnx

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

aoyl5f2

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

ivqagaa

อ22261

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

nszsyet
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ (083 013 8287) ครูนงเยาว์ วระกุล (084 947 9442)
รหัส
รายวิชา
ครูผ้สู อน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
วิชา
โทรศัพท์
ห้องเรียน
แนะแนว แนะแนว
ครูนที หนูทวน
065 665 2464 Nathee@kannasoot.ac.th
zshywyo
ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูปัญญา บุญเติมเต็ม

080 998 1718

punya@kannasoot.ac.th

32q53eq

ค22211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 3

ครูอรพรรณ ดวงแข

099 218 9807

orapun@kannasoot.ac.th

3drdjwl

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 089 792 4942

Ratthapat@kannasoot.ac.th

wwso32a

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูศรีอมรา พลายระหาญ

065 443 5562

Moo@kannasoot.ac.th

tpzi7ts

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

35s5ohk

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

nmgouci

ครูปรีดา เปรมชัยศรี

098 826 1886

preeda@kannasoot.ac.th

xrlvu4j

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

nynmg7y

ว20203
ว20243

โครงงานวิทยาศาสตร์
3
การเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ (IPST-SE)

ว22111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูปรีดา เปรมชัยศรี

098 826 1886

preeda@kannasoot.ac.th

alpduel

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

t7sjnd3

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูมารุต คนหลัก

089 830 1897

marut@kannasoot.ac.th

5wv3gkm

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ

087 667 5790

chanidapa@kannasoot.ac.th

4et5q4z

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

a2kudbc

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

xmmviug

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

mlopjlz

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น

066 025 5591

Roongnapa@kannasoot.ac.th

4veschp

ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น

066 025 5591

Roongnapa@kannasoot.ac.th

nxvqiqf

ครูชุติมา มณีเรืองเดช

084 884 0002

chutima2505@kannasoot.ac.th

bkem4fb

อ22261
อ22273

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษส้าหรับ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

แนะแนว

ครูที่ปรึกษา ครูจุรีย์ พัฒผล (081 915 1066 ครูพิริยา สุนทรเนตร (084 236 5464)
รายวิชา
ครูผู้สอน
หมายเลข
E-mail address
รหัส
โทรศัพท์
ห้องเรียน
แนะแนว
ครูรุ่งนภา วีระพงษ์
086 628 7649 rungnapa@kannasoot.ac.th
i3mljgx

ค22111

คณิตศาสตร์ 3

ครูปัญญา บุญเติมเต็ม

080 998 1718

punya@kannasoot.ac.th

udvh2tu

ค22211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 3

ครูอรพรรณ ดวงแข

099 218 9807

orapun@kannasoot.ac.th

iyvy3tb

ง22101

การงานอาชีพ 3

ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 089 792 4942

Ratthapat@kannasoot.ac.th

5zhtmql

ท22101

ภาษาไทย 3

ครูศรีอมรา พลายระหาญ

065 443 5562

Moo@kannasoot.ac.th

2quzzbw

พ22101

สุขศึกษา 3

ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

080 699 4074

narongsak@kannasoot.ac.th

5gkjgx3

พ22102

พลศึกษา 3

ครูประเสริฐ กิติชัยชาญ

083 619 0816

prasert@kannasoot.ac.th

o3yq6ov

ครูพิทยา จ้อยศรีเกตุ

080 301 7215

pittaya@kannasoot.ac.th

cbjgkmv

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

6ep7n75

รหัส
วิชา

ว20203
ว20243

โครงงานวิทยาศาสตร์
3
การเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ (IPST-SE)

ว22111

วิทยาศาสตร์ 3

ครูปรีดา เปรมชัยศรี

098 826 1886

preeda@kannasoot.ac.th

ynb65qe

ว22141

วิทยาการค้านวณ 2

ครูอรุโณทัย ขันทอง

089 792 7882

alunothai@kannasoot.ac.th

iuh6e3z

ศ22101

ศิลปะ 3

ครูมารุต คนหลัก

089 830 1897

marut@kannasoot.ac.th

sv4u2ce

ส22101

สังคมศึกษา 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

q6ezrat

ส22111

พระพุทธศาสนา 3

ครูมาลี เชียงวิราฑา

086 161 6671

malee@kannasoot.ac.th

gkgzf22

ส22161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูรวินท์นิภา โชติประภา
รัตม์

099 229 9549

Rawinnipa@kannasoot.ac.th

47kduof

ส22221

หน้าที่พลเมือง 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

pfx4rhd

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น

066 025 5591

Roongnapa@kannasoot.ac.th

b6amt7e

ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น

066 025 5591

Roongnapa@kannasoot.ac.th

3csvivo

ครูชุติมา มณีเรืองเดช

084 884 0002

chutima2505@kannasoot.ac.th

a7rvf3v

อ22261
อ22273

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษส้าหรับ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
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คู่มือโปรแกรมการสอน 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

