คูมือประกอบการจัดการเรียนการสอน
ดวยระบบออนไลน (Online)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

กลุมบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1
คำนำ
อ้างถึงมติทีประชุมกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 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 ารสถานการณ์แ พร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ทั้งนี้ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีนโยบายรองรับมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทาคู่มือประกอบการ
จั ดการเรี ย นการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกัน
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 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)
เป็นหลัก โดยทางโรงเรียน ได้สร้างห้องเรียนออนไลน์ทุกรายวิชาที่นักเรียนเรียน นักเรียนสามารถ เข้าร่วมห้องเรียน
ออนไลน์ของห้องเรียนของตนเองได้ ตามรหัสห้องเรียนที่มอบให้ เมื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์แล้ว ให้นักเรียนศึกษา
ความรู้ จากคลิปวีดีโอ / ใบความรู้ / ใบงาน และ ทางาน / ส่งงาน ตามที่ครูมอบหมายทุกครั้ง
ในบางครั้ง ครูผู้ สอนอาจนัดหมายการสอนสดออนไลน์ นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกครั้งตามนัดหมายใน
Google Meet
ที่ อ ยู่ ใ น 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 3/1
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก (096 489 9986) ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น (086 540 8469)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
or2om5v

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูอมฤตรส ทับทิมเล็ก

089 629 9903

ammarittarot@kannasoot.ac.th

bdmvyxf

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูกรรธิมา บุญยาชัย

093 139 6596

kanthima@kannasoot.ac.th

fspvbrl

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

qaqjo4n

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

m7yez5a

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot

3pqjv2r

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม

090 993 2219

panisa@kannasoot.ac.th

rbs67vf

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

berrgcc

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

rdzmfkg

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูเดชา เดชะคาภู

066 1468 455

deacha@kannasoot.ac.th

vkzfbjo

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูธมณ สาราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

ob7uzlo

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูธมณ สาราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

ob7uzlo

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูกฤษดา นิยมทอง

065 698 2569

krisada@kannasoot.ac.th

nb7fkzx

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

dwhoc3m

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

xnqksby

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

a6ijqih

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

kx5zzgv

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูกัญญาภัค แก้วตาสาม

096 834 4629

kanyapak@kannasoot.ac.th

mbe2fxl

5
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูอานาจ บุ้งโพธิ์ (061 545 2945) ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค (091 009 3819)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
shkxaod

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูกาลัญญา ใจชื่น

080 580 0754

kalunya@kannasoot.ac.th

5ifgwor

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน

093 142 9455

ratchadaphon@kannasoot.ac.th

4wp2qsl

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

hqqkzzq

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot.ac.th

jqixqn6

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูวรรณฤดี ปานดา

090 793 6654

wanrudee@kannasoot.ac.th

pc7v4l3

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

a2yxez3

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

jo4dlw7

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูเดชา เดชะคาภู

066 1468 488

deacha@kannasoot.ac.th

nuktdxl

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

fvhxe5o

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

jr6jojk

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูกฤษดา นิยมทอง

065 698 2569

krisada@kannasoot.ac.th

csivj5v

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

Thanet@kannasoot.ac.th

kbwncx6

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

a7eoawp

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

lslra6a

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

5znemg5

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูพรกมล ช้างเผือก

081 178 2748

pornkamon@kannasoot.ac.th

fv3kkg3

6
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูธีรดล อินทร์ลาพันธุ์ (083 091 5906) ครูพรสุดา แสงธรรมนาถ (065 115 9426)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
wb6ff2c

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูอมฤตรส ทับทิมเล็ก

089 629 9903

ammarittarot@kannasoot.ac.th

wqzvioo

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูกาลัญญา ใจชื่น

080 580 0754

Kalunya@kannasoot.ac.th

hstyg7n

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

gv4tzld

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot.ac.th

4qbqfsu

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม

090 993 2219

panisa@kannasoot.ac.th

i4rkh4h

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

23apb7m

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

jo4dlw7

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

ijp672s

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูเดชา เดชะคาภู

066 146 8455

deacha@kannasoot.ac.th

ujooaad

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูธมณ สาราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

cjpkfty

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูธมณ สาราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

cjpkfty

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูกฤษดา นิยมทอง

065 698 2569

krisada@kannasoot.ac.th

igefd4l

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์

087 600 9913

chaowalit@kannasoot.ac.th

if2vhim

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

dt3olhk

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

sxnjo3i

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

nhcyeal

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูกัญญาภัค แก้วตาสาม

096 8344629

kanyapak@kannasoot.ac.th

ouewe6w

7
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูรวินท์นิภา โชติประภารัตม์ (099 229 9549) ครูชนิดาภา กิตติกมลเมศ (087 667 5790)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
l3j32p2

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูอมฤตรส ทับทิมเล็ก

089 629 9903

ammarittarot@kannasoot.ac.th

rwipu34

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูกาลัญญา ใจชื่น

080 580 0754

Kalunya@kannasoot.ac.th

i2xiwtl

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

tmxztot

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot.ac.th

du4vvz5

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูวรรณฤดี ปานดา

090 793 6654

wanrudee@kannasoot.ac.th

ab35bjt

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

du3owao

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

jpy45nb

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูนงเยาว์ วระกุล

084 947 9442

nongyao@kannasoot.ac.th

qw5ugm3

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

b4zav6x

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

vbjimff

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ

081 557 7865

Priroj7865@gmail.com

55qch47

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

Thanet@kannasoot.ac.th

r5omfqu

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

7ibzwwm

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

btxwwb2

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

l7bm5yy

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูพรกมล ช้างเผือก

081 178 2748

pornkamon@kannasoot.ac.th

haqqmrv

8
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูพรพิมล นามวงศา (083 781 4310) ครูสมจินตนา เหมือนเอี่ยม (094 486 7295)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
xphnnh6

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูธาญทิพน์ ทองเชื้อ

063 996 4545

tarntip@kannasoot.ac.th

bx6jmzw

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูกรรธิมา บุญยาชัย

093 139 6596

kanthima@kannasoot.ac.th

wxzk7tn

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

e7he5ld

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูสุนสิ า เวชกุล

088 791 9194

sunisa.v@kannasoot.ac.th

rby5rzv

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม

090 993 2219

panisa@kannasoot.ac.th

uy2iybj

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

xmvlqdn

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

ey25p6s

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูนงเยาว์ วระกุล

084 947 9442

nongyao@kannasoot.ac.th

t6kdug3

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูธมณ สาราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

i4e36vm

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูธมณ สาราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

i4e36vm

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ

081 557 7865

Priroj7865@gmail.com

upnxkmn

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์

087 600 9913

chaowalit@kannasoot.ac.th

bltd6v7

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

keu3vno

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

j3puf7d

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

k2ex7um

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูพรกมล ช้างเผือก

081 178 2748

pornkamon@kannasoot.ac.th

6qns7c5

9
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูครรชิต น้าใจดี (096 745 2692) ครูศิริลักษณ์ แย้มเขนง (089 443 3216)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
eoasayb

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูกาลัญญา ใจชื่น

080 580 0754

Kalunya@kannasoot.ac.th

if7iote

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน

093 142 9455

ratchadaphon@kannasoot.ac.th

glxy6hh

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

ivaxazc

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot.ac.th

xt3xj4c

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูวรรณฤดี ปานดา

090 793 6654

wanrudee@kannasoot.ac.th

ndaz2ph

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

hpx5fsf

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

cwleyaw

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูลักษณาภรณ์ จันทร์วัช
รพล

082 585 0663

laksanaporn@kannasoot.ac.th

jrqe2fd

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

xhktemc

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

vn4jh7l

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ

081 557 7865

Priroj7865@gmail.com

eyte4m3

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

Thanet@kannasoot.ac.th

gd4ofrp

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

54thoda

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

5xjwoly

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

jwp2hv6

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูภัทราภรณ์ ศรีชมภู

086 169 77 76

pataraporn@kannasoot.ac.th

n7aflc2

10
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูรณกฤต เอี่ยมเจริญ (081 197 0471) ครูพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ (086 033 3887)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
v73guta

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูอมฤตรส ทับทิมเล็ก

089 629 9903

ammarittarot@kannasoot.ac.th

2beaby2

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูกรรธิมา บุญยาชัย

093 139 6596

kanthima@kannasoot.ac.th

flhio7v

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

gwv255g

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot.ac.th

wglhmoq

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม

090 993 2219

panisa@kannasoot.ac.th

6z4gsqn

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

mt23j3d

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

42txf5e

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูลักษณาภรณ์ จันทร์วัช
รพล

082 585 0663

laksanaporn@kannasoot.ac.th

p7xplms

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูธมณ สาราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

vzjzh6u

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูธมณ สาราญสุข

092 910 6242

thamon_lek@kannasoot.ac.th

vzjzh6u

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูรณกฤต เอี่ยมเจริญ

081 197 0471

Ronnakrit@kannasoot.ac.th

tlv6a45

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

uxor777

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

p4kng5s

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

hfbibom

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

m4ytufi

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูพรกมล ช้างเผือก

081 178 2748

pornkamon@kannasoot.ac.th

c5435gb

11
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูกฤษดา นิยมทอง (065 698 2569) ครูอรุโณทัย ขันทอง (089 792 7882)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
mylwhso

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูอมฤตรส ทับทิมเล็ก

089 629 9903

ammarittarot@kannasoot.ac.th

wj3jgh7

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม

087 153 9542

thanapong@kannasoot.ac.th

3vespr4

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

ppceyyl

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot.ac.th

6iwrd6e

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูวรรณฤดี ปานดา

090 793 6654

wanrudee@kannasoot.ac.th

gg3fdhm

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

plw265k

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

ci4jkdj

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูเดชา เดชะคาภู

066 146 8455

deacha@kannasoot.ac.th

epwflyg

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

3xm7sip

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

5c32mkz

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูรณกฤต เอี่ยมเจริญ

081 197 0471

Ronnakrit@kannasoot.ac.th

Nqwebcg

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์

087 600 9913

chaowalit@kannasoot.ac.th

6cquma3

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

l6kjcac

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

e7mey7m

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

pp7rgge

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูกัญญาภัค แก้วตาสาม

096 834 4629

kanyapak@kannasoot.ac.th

6h3xn5x

12
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน (089 792 4942) ครูปรีดา เปรมชัยศรี (098 826 1886)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
pryvymh

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูขวัญชัย นุ่มอ่อน

089 765 6748

Kwanchai@kannasoot.ac.th

tnjb5uw

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูกัญญา แก้วแกมเสือ

086 173 2018

kanya@kannasoot.ac.th

mwyaihd

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

zluq4ea

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

xk226ca

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูสุนิสา เวชกุล

088 791 9194

sunisa.v@kannasoot.ac.th

kklm4o2

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม

090 993 2219

panisa@kannasoot.ac.th

ubbaznt

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

37zlrxh

พ23102

พลศึกษา 5

ครูธานี ปริปุรณะ

094 418 1447

thanee@kannasoot.ac.th

47yunz5

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูนงเยาว์ วระกุล

084 947 9442

nongyao@kannasoot.ac..th

eebwu6g

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

xhi43rv

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

odjc7c6

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูรณกฤต เอี่ยมเจริญ

081 197 0471

Ronnakrit@kannasoot.ac.th

wozjiz3

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

oilnuvo

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

oilnuvo

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

2fnejk7

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

uw6m7w5

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

wrpkicz

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูภัทราภรณ์ ศรีชมภู

086 169 7776

pataraporn@kannasoot.ac.th

j3adsvy

13
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูปัญญา บุญเติมเต็ม (080 998 1718) ครูอรพรรณ ดวงแข (099 218 9807)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
7lomzin

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูขวัญชัย นุ่มอ่อน

089 765 6748

Kwanchai@kannasoot.ac.th

bajvlu3

ครูกัญญา แก้วแกมเสือ

086 173 2018

kanya@kannasoot.ac.th

z2rhr64

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot.ac.th

s42onkb

ค23211
ท20215

รายวิชา

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5
การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม

090 993 2219

panisa@kannasoot.ac.th

7t43v7b

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

nvf6syi

พ23102

พลศึกษา 5

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

a3s5cx7

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูนงเยาว์ วระกุล

084 947 9442

nongyao@kannasoot.ac.th

7227ny3

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

zo2el6i

ว23245

คอมพิวเตอร์ 31

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

bcuuqev

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูรณกฤต เอี่ยมเจริญ

081 197 0471

Ronnakrit@kannasoot.ac.th

g3tbxdh

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร

064 265 9559

atcharaphorn@kannasoot.ac.th

7fwrlrj

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูธดากรณ์ กลิ่นหอม

084 764 3909

thadakorn@kannasoot.ac.th

inisj2a

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

f6afsnp

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

kbo2czh

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูกัญญาภัค แก้วตาสาม

096 834 4629

kanyapak@kannasoot.ac.th

2zzlpcg

14
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม (087 153 9542) ครูลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล (082 585 0663)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
egqk3bq

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูกัญญา แก้วแกมเสือ

086 173 2018

kanya@kannasoot.ac.th

llidkzh

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูขวัญชัย นุ่มอ่อน

089 765 6748

Kwanchai@kannasoot.ac.th

c5g66vl

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

dxfcpo6

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot.ac.th

hpmdvho

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูวรรณฤดี ปานดา

090 793 6654

wanrudee@kannasoot.ac.th

o2vnker

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

xqqmdtz

พ23102

พลศึกษา 5

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

gwh3iyh

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูลักษณาภรณ์ จันทร์วัช
รพล

082 585 0663

laksanaporn@kannasoot.ac.th

t43g3ri

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

hriuech

ครูเดชา เดชะคาภู

066 146 8455

deacha@kannasoot.ac.th

itytg3y

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

2n42akh

ว23211
ว23245

รายวิชา

เชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม
การออกแบบและ
เทคโนโลยี

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูรณกฤต เอี่ยมเจริญ

081 197 0471

Ronnakrit@kannasoot.ac.th

Ub5e4kr

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

Thanet@kannasoot.ac.th

g76ie4p

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

hqg5bfa

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

alszvdq

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

s2bivn2

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูชุติมา มณีเรืองเดช

084 884 0002

chutima2505@kannasoot.ac.th

7oqxqom

อ23275

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นาเสนอ

ครูผสุ ชา ทิพเนตร

080 394 4561

phutsacha@kannasoot.ac.th

tjkxqg3

15
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์ (094 671 5556) ครูกรรธิมา บุญยาชัย (093 139 6596)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูพิริยา สุนทรเนตร

084 236 5464

piriya@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
g4ot5cs

ค23111

คณิตศาสตร์ 5

ครูกัญญา แก้วแกมเสือ

086 173 2018

kanya@kannasoot..ac.th

47qfszp

ค23211

เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 5

ครูขวัญชัย นุ่มอ่อน

089 765 6748

Kwanchai@kannasoot.ac.th

hpbyo7c

ง23101

การงานอาชีพ 5

ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก

096 489 9986

benjarong@kannasoot.ac.th

qaqjo4n

ท20215

การเขียนเชิงวิชาการ
1

ครูนันท์ณภัส กันพงษ์

083 279 2965

nannapat@kannasoot.ac.th

aw3vzgg

ท23101

ภาษาไทย 5

ครูวรรณฤดี ปานดา

090 793 6654

wanrudee@kannasoot.ac.th

w2zlrck

พ23101

สุขศึกษา 5

ครูสุมาพร ดอนอินผล

082 012 0727

sumaporn@kannasoot.ac.th

ohg2wv4

พ23102

พลศึกษา 5

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

bps52d2

ว23111

วิทยาศาสตร์ 5

ครูลักษณาภรณ์ จันทร์วัช
รพล

082 585 0663

laksanaporn@kannasoot.ac.th

ruh6dqu

ว23141

วิทยาการคานวณ 3

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

3y6h3py

ครูเดชา เดชะคาภู

066 146 8455

deacha@kannasoot.ac.th

kyy73sf

ครูภัทรดนัย มณี

083 092 6946

gatuastaxz@kannasoot.ac.th

2f7fjjh

ว23211
ว23245

รายวิชา

เชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม
การออกแบบและ
เทคโนโลยี

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ศ23101

ศิลปะ 5

ครูรณกฤต เอี่ยมเจริญ

081 197 0471

Ronnakrit@kannasoot.ac.th

7ewdr5d

ส23101

สังคมศึกษา 5

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

Thanet@kannasoot.ac.th

hy7wkrj

ส23111

พระพุทธศาสนา 5

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

kuvnwp5

ส23161

ประวัติศาสตร์ 5

ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น

086 540 8469

wijitporn@kannasoot.ac.th

xbk32d5

ส23221

หน้าที่พลเมือง 5

ครูมะลิ เกตุรักษ์

098 050 6951

mali@kannasoot.ac.th

mcp6zbc

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูชุติมา มณีเรืองเดช

084 884 0002

chutima2505@kannasoot.ac.th

nnrerkm

อ23275

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นาเสนอ

ครูผสุ ชา ทิพเนตร

080 394 4561

phutsacha@kannasoot.ac.th

m7vxip3

16
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

