คูมือประกอบการจัดการเรียนการสอน
ดวยระบบออนไลน (Online)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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
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)
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 4/1
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูปัณณพร จันชัยภูมิ (081 763 5190) ครูรุ่งนภา วีระพงษ์ (086 628 7649)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
ejjqr6r

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

s7mzmh2

ค30292

ทฤษฎีจานวน

ครูพิเชษฐ ผาสุข

089 542 7402

Pichet@kannasoot.ac.th

5n7jvwj

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูพิเชษฐ ผาสุข

089 542 7402

Pichet@kannasoot.ac.th

5n7jvwj

ค31211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูพิเชษฐ ผาสุข

089 542 7402

Pichet@kannasoot.ac.th

5n7jvwj

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูมยุเรศ เป็นมูล

087 726 0949

mayures@kannasoot.ac.th

gzvkfvi

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

w6odx7j

ว30111

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ครูเฉลิมศรี โป่งรักษ์

089 092 0894

Chalermsri @ kannasoot.ac.th

gyezscz

ว30211

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 1

ครูธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม

086 574 0804

thanyarat@kannasoot.ac.th

xvelhnr

ว30231

เคมี 1

ครูชัยวัฒน์ ทองสุกใส

089 832 5631

chaiwat@kannasoot.ac.th

jzj6jsf

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

mue5435

ครูชัยวัฒน์ ทองสุกใส

089 832 5631

chaiwat@kannasoot.ac.th

m3alko4

ว30241
ว30281

การเขียนโปรแกรม
ภาษาซี
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

tso5qrv

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

cd3z4gp

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

sgptivh

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

kbywigi

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

090 991 9505

phatcharawan@kannasoot.ac.th

m7focio

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

Phayao@kannasoot.ac.th

2qm7o45

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูสมจินตนา เหมือนเอี่ยม

094 486 7295

somjintana_fl@kannasoot.ac.th

vcxluaw

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannasoot.ac.th

yxyghcw

5
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ (064 979 4956) ครูนุชสรา กิจพิทักษ์ (086 701 8052)
ครูอภิญญา ปานชา (088 596 5197)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
a4xbrlq

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

I30201

IS

ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ

083 311 7702

Natenapa@kannasoot.ac.th

Iwqfnx4

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

4fq5lyn

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ

081 763 6118

Ekarat@kannasoot.ac.th

Sa43jjk

ค31211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ

081 763 6118

Ekarat@kannasoot.ac.th

Sa43jjk

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูอภิญญา ปานชา

088 596 5197

aphinya@kannasoot.ac.th

jhrazye

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

k2rlih7

ว30111

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ครูชุติมา ลิมลมัย

081 378 3772

chutima@kannasoot.ac.th

uzmc3n4

ว30211

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 1

ครูธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม

086 574 0804

thanyarat@kannasoot.ac.th

4lsiyjc

ว30231

เคมี 1

ครูอุบลวดี อดิเรกตระการ

086 518 6283

ubolvadee@kannasoot.ac.th

2t22b6e

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

vdtl7hk

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

qhg7dzj

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

r4za3et

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

fmpayyz

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai @kannasoot.ac.th

ookl3np

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

090 991 9505

phatcharawan@kannasoot.ac.th

gmobvkw

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

rcwjp3o

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปิยนันท์ ตังกองทรัพย์

099 103 9005

piyanan@kannasoot.ac.th

h5r43tl

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

bizswa5

6
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูพินัย โพธิ์ศรี (081 587 7517) ครูจิราภรณ์ น้อยแก้ว (083 887 5315)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
J5bttxu

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

I30201

IS

ครูอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์

086 552 5165

anan@kannasoot.ac.th

7upoppx

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

uwdqgc2

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูธนพร มากระจัน

083 076 4144

Thanaporn@kannasoot.ac.th

jqs5qbc

ค31211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูธนพร มากระจัน

083 076 4144

Thanaporn@kannasoot.ac.th

jqs5qbc

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูมยุเรศ เป็นมูล

087 726 0949

mayures@kannasoot.ac.th

5o2beqt

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

y4cutea

ว30111

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ครูชุติมา ลิมลมัย

081 378 3772

chutima@kannasoot.ac.th

xonaant

ว30211

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 1

ครูพิทยา จ้อยศรีเกตุ

080 301 7215

pittaya@kannasoot.ac.th

l3wnjpt

ว30231

เคมี 1

ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ

083 311 7702

Natenapa@kannasoot.ac.th

reit5tx

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

jlxm7vd

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

nh3vx5y

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

ivgttr3

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

37hbcst

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

2zopjjs

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

090 991 9505

phatcharawan@kannasoot.ac.th

rvnpcsc

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

gravjqj

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูสมจินตนา เหมือนเอี่ยม

094 486 7295

somjintana_fl@kannasoot.ac.th

xi6raqx

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannasoot.ac.th

gycbfmb

7
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูยศพงค์ ทรงเพียรธรรม (089 830 9685) ครูกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ (064 945 6458)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

HM

Homeroom

ครูยศพงค์ ทรงเพียรธรรม

089 830 9685

Yodsapong@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
zmdley6

HM

Homeroom

ครูกัณณ์อลิน จันทะปภา
วงษ์

064 945 6458

kanalin@kannasoot.ac.th

f3zheol

I30201

IS

ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 089 792 4942

ratthapat@kannasoot.ac.th

npeikmj

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

3vpfuzn

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูชมภูนุช คงทัด

097 242 1737

chompunutch@kannasoot.ac.th

wxwl3u4

ค31211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูชมภูนุช คงทัด

097 242 1737

chompunutch@kannasoot.ac.th

wxwl3u4

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูอภิญญา ปานชา

088 596 5197

aphinya@kannasoot.ac.th

jrxnjma

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

czpopqf

ว30111

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ครูชุติมา ลิมลมัย

081 378 3772

chutima@kannasoot.ac.th

xojvamk

ว30211

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 1

ครูพิทยา จ้อยศรีเกตุ

080 301 7215

pittaya@kannasoot.ac.th

f6cuvlm

ว30231

เคมี 1

ครูอุบลวดี อดิเรกตระการ

086 518 6283

ubolvadee@kannasoot.ac.th

mo6aKpK

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

iyjsikf

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

iyjsikf

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

equha5w

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

mem2wxi

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

otkoh7b

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

qycjlrr

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

hhyyqxj

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปิยนันท์ ตังกองทรัพย์

099 103 9005

piyanan@kannasoot.ac.th

rem26ov

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูปรียานุช บัวผัน

090 793 9481

preeyanutch@kannasoot.ac.th

2ulzmh2

8
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์ (087 600 9913) ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ์ (090 991 9505)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
krbslqs

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

I30201

IS

ครูธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม

086 574 0804

thanyarat@kannasoot.ac.th

n7ovl6x

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

zezx7xl

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูชมภูนุช คงทัด

097 242 1737

chompunutch@kannasoot.ac.th

qiyzt3c

ค31211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูชมภูนุช คงทัด

097 242 1737

chompunutch@kannasoot.ac.th

qiyzt3c

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูมยุเรศ เป็นมูล

087 726 0949

mayures@kannasoot.ac.th

fzvyxvo

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

xcyz433

ว30111

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ครูชุติมา ลิมลมัย

081 378 3772

chutima@kannasoot.ac.th

7zrgwz3

ว30211

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 1

ครูพิทยา จ้อยศรีเกตุ

080 301 7215

pittaya@kannasoot.ac.th

imyd6ai

ว30231

เคมี 1

ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ

083 311 7702

Natenapa@kannasoot.ac.th

cn332m9

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

dkucpvo

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwarree@kannasoot.ac.th

hakosbe

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

atnznag

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

vvzsohb

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

keea5ru

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

090 991 9505

phatcharawan@kannasoot.ac.th

txnmdv4

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannsoot.ac.th

k5cvkuk

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูอรรถพล มีชะนะ

091 742 7944

attaphon@kannasoot.ac.th

xmtm7am

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

sthrpqb

9
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง (061 494 6662) ครูมารุต คนหลัก (089 830 1897)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
3rna5eb

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

IS

IS

ครูอุบลวดี อดิเรกตระการ

086 518 6283

Ubolvadee@kannasoot.ac.th

qjrsr5o

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

xh5jq5t

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูธนพร มากระจัน

083 076 4144

Thanaporn@kannasoot.ac.th

b7m5bIt

ค31211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูธนพร มากระจัน

083 076 4144

Thanaporn@kannasoot.ac.th

b7m5blt

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูอภิญญา ปานชา

088 596 5197

aphinya@kannasoot.ac.th

ds6dgs5

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

6shkec7

ว30111

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ครูชุติมา ลิมลมัย

081 378 3772

chutima@kannasoot.ac.th

fl4izy7

ว30211

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 1

ครูปิติภมู ิ นาแก้ว

092 790 8580

pitipoom@kannasoot.ac.th

d7muwbi

ว30231

เคมี 1

ครูอุบลวดี อดิเรกตระการ

086 518 6283

Ubolvadee@gmail.com

wgyengr

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

x7zft7a

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

x7zft7a

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูปรัชญาวลี มาลัยนาค

091 009 3819

prachayawalee@kannasoot.ac.t
h

y3txdj2

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

ifwpzua

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

jqmczwk

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์

087 600 9913

chaowalit@kannasoot.ac.th

ynpou5h

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

p2y5ukd

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปิยนันท์ ตังกองทรัพย์

099 103 9005

piyanan@kannasoot.ac.th

pwgakoz

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

rpxlsnd

10
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูปัถย์สรัล กระธน (089 549 1736) ครูนุจรี สาธุรัมย์ (080 680 5003)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
27t45w6

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

I30201

IS

ครูสุนสิ า เวชกุล

088 791 9194

sunisa.v@kannasoot.ac.th

rtvdyhk

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

j2lt7za

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูชมภูนุช คงทัด

097 242 1737

chompunutch@kannasoot.ac.th

kpbdb6r

ค31211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูชมภูนุช คงทัด

097 242 1737

chompunutch@kannasoot.ac.th

kpbdb6r

ท30201

การอ่านคิดวิเคราะห์
สื่อความ

ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ

083 013 8287

pakornvit@kannasoot.ac.th

tzpa7pb

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูมยุเรศ เป็นมูล

087 726 0949

mayures@kannasoot.ac.th

4uq434d

ท31201

การใช้ห้องสมุด 1

ครูสุนสิ า เวชกุล

088 791 9194

sunisa.v@kannasoot.ac.th

2eeehyw

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

xtgozr7

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

ge4pobn

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

hlujpzc

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูสริ วัชร นุกูลธรรม

087 561 3583

pechsira@kannasoot.ac.th

l36vihp

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

3c24lir

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

yyu4ecb

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

090 991 9505

phatcharawan@kannasoot.ac.th

hsejzvt

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

m3rhpai

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูพัฒนา โชติกันตะ

080 757 6717

pattana@kannasoot.ac.th

rez22ud

อ31211

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูพรกมล ช้างเผือก

081 178 2748

pornkamon@kannasoot.ac.th

g735cmc

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูปรียานุช บัวผัน

090 793 9481

preeyanutch@kannasoot.ac.th

i5fr62m

11
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูปิติภูมิ น้้าแก้ว (092 790 8580) ครูสายพาน ทองจันทร์ (084 919 4310)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
hpawnk6

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

I30201

IS

ครูรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 089 792 4942

ratthapat@kannasoot.ac.th

gxw2ugs

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

w23fpwx

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูพิเชษฐ ผาสุข

089 542 7402

Pichet@kannasoot.ac.th

vfvngkx

ค31211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูพิเชษฐ ผาสุข

089 542 7402

Pichet@kannasoot.ac.th

vfvngkx

ท30201

การอ่านคิดวิเคราะห์
สื่อความ

ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ

083 013 8287

pakornvit@kannasoot.ac.th

ra6oe3t

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูอภิญญา ปานชา

088 596 5197

aphinya@kannasoot.ac.th

6ilu2lt

ท31201

การใช้ห้องสมุด 1

ครูสุนสิ า เวชกุล

088 791 9194

sunisa.v@kannasoot.ac.th

viot26h

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

ufocgqr

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

cofmpyg

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

cofmpyg

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูสริ วัชร นุกูลธรรม

087 561 33583

pechsira@kannasoot.ac.th

tm3plj4

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

uy62h3a

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

ydfddqd

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

wk2hj5a

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

6fqoae6

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปิยนันท์ ตังกองทรัพย์

099 103 9005

piyanan@kannasoot.ac.th

whj3bvv

อ31211

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

ครูพรกมล ช้างเผือก

081 1782748

pornkamon@kannasoot.ac.th

kntvqya

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannasoot.ac.th

f6bv33r
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูจักรพงษ์ แซ่หลี่ (062 834 8842) ครูพัฒนา โชติกันตะ (080 657 6717)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
iwq2ynj

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

I30201

IS

ครูปรียาภรณ์ นาค้าง

081 191 0422

Preeyaporn@kannasoot.ac.th

7aamydj

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

xxjeotf

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูกาลัญญา ใจชื่น

080 580 0754

Kalunya@kannasoot.ac.th

5ss6dql

จ31201

ภาษาจีน 1

ครูจักรพงษ์ แซ่หลี่

062 834 8842

jakkrapong@kannasoot.ac.th

ncmwzkc

ครูจักรพงษ์ แซ่หลี่

062 834 8842

jakkrapong@kannasoot.ac.th

wte3lbt

ครูอภิญญา ปานชา

088 596 5197

aphinya@kannasoot.ac.th

v7khkpe

จ31211
ท30201

ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 1
การอ่านคิดวิเคราะห์
สื่อความ

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูอภิญญา ปานชา

088 596 5197

aphinya@kannasoot.ac.th

bw2tzhu

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

47gfvkn

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

hz3xlzr

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

ruqe5iy

ศ30221

ดนตรีไทย

ครูจิราภรณ์ น้อยแก้ว

083 887 5315

jiraporn@kannasoot.ac.th

mk3geni

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูสริ วัชร นุกูลธรรม

087 561 3583

pechsira@kannasoot.ac.th

2x7nt75

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

ffzwxk5

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

aewgsaw

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์

087 600 9913

chaowalit@kannasoot.ac.th

tjzxcmy

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

d3eaoju

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูพัฒนา โชติกันตะ

080 657 6717

pattana@kannasoot.ac.th

vmrssc6

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูธนเวท ธูสรานนท์

097 107 9595

tanawet@kannasoot.ac.th

olmjbmx

13
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูผุสชา ทิพเนตร (080 394 3561) ครูมนิษา ยอดเกตุ (090 739 7678)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
3mf523l

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

I30201

IS

ครูปรียาภรณ์ นาค้าง

081 191 0422

Preeyaporn@kannasoot.ac.th

P6s2yuy

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

t5kevzf

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูกาลัญญา ใจชื่น

080 580 0754

Kalunya@kannasoot.ac.th

x372v6h

จ31201

ภาษาจีน 1

ครูจักรพงษ์ แซ่หลี่

062 834 8842

jakkrapong@kannasoot.ac.th

7u5r364

จ31211

ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 1

ครูจักรพงษ์ แซ่หลี่

062 834 8842

jakkrapong@kannasoot.ac.th

4t4gshx

ต31201

ภาษาเกาหลี 1

ครูมนิษา ยอดเกตุ

090 739 7678

thamolwan@kannasoot.ac.th

bxkz6da

ครูมนิษา ยอดเกตุ

090 739 7678

thamolwan@kannasoot.ac.th

m5q756q

ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ

083 013 8287

pakornvit@kannasoot.ac.th

a5p45pq

ต31211
ท30201

ภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี 1
การอ่านคิดวิเคราะห์
สื่อความ

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูอภิญญา ปานชา

088 596 5197

aphinya@kannasoot.ac.th

4gqwvhw

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

zyk4cls

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

72abybb

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

72abybb

ศ30221

ดนตรีไทย

ครูจิราภรณ์ น้อยแก้ว

083 887 5315

jiraporn@kannasoot.ac.th

ykyu2xj

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูสริ วัชร นุกูลธรรม

087 561 3583

pechsira@kannasoot.ac.th

o4a4vz5

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

4o5cpdy

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

urhe3of

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

fpg3upo

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

etdqtf4

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูปิยนันท์ ตังกองทรัพย์

099 103 9005

piyanan@kannasoot.ac.th

fq7f7c2

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูปรียานุช บัวผัน

090 793 9481

preeyanutch@kannasoot.ac.th

oylxwir
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูอุษา อนันตวิไลเลขา (086 160 4019) ครูมยุเรศ เป็นมูล (087 726 0949)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน
55jbip2

HM

Homeroom

ครูที่ปรึกษา

I30201

IS

ครูสุนสิ า เวชกุล

088 791 9194

sunisa.v@kannasoot.ac.th

5rna4x2

แนะแนว

แนะแนว

ครูนที หนูทวน

065 665 2464

Nathee@kannasoot.ac.th

4rx7xqg

ค31111

คณิตศาสตร์ 1

ครูกาลัญญา ใจชื่น

080 580 0754

Kalunya@kannasoot.ac.th

vmiupfe

ญ31201

ภาษาญี่ปุ่น 1

ครูฤทัยพร กิจเบญจะ

094 249 5623

ruetaiporn@kannasoot.ac.th

ou6l6rb

ครูฤทัยพร กิจเบญจะ

094 249 5623

ruetaiporn@kannasoot.ac.th

rln52rq

ครูอภิญญา ปานชา

088 596 5197

aphinya@kannasoot.ac.th

wwhv3xy

ญ31211
ท30201

ภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 1
การอ่านคิดวิเคราะห์
สื่อความ

ท31101

ภาษาไทย 1

ครูมยุเรศ เป็นมูล

087 726 0949

mayures@kannasoot.ac.th

wyok36o

พ31101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1

ครูครรชิต นาใจดี

096 745 2692

kanchit@kannasoot.ac.th

4smxamk

ว31141

เทคโนโลยี1

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

q2zo3xv

ว31241

คอมพิวเตอร์ 41

ครูสุวารีย์ ยี่ภู่

064 340 7307

suwaree@kannasoot.ac.th

a4q7wnq

ศ30221

ดนตรีไทย

ครูจิราภรณ์ น้อยแก้ว

083 887 5315

jiraporn@kannasoot.ac.th

codo6tz

ศ31101

สุนทรียศิลป์ 1

ครูสริ วัชร นุกูลธรรม

087 561 3583

pechsira@kannasoot.ac.th

aj7fnx5

ส30201

พระพุทธศาสนา 1

ครูสมชาย เทียนไชย

081 942 3931

somchaithain@kannasoot.ac.th

medmkrt

ส30221

หน้าที่พลเมือง 1

ครูมาลัย เชียงวิราฑา

089 257 8378

malai@kannasoot.ac.th

turtvid

ส31101

สังคมศึกษา 1

ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

090 991 9505

phatcharawan@kannasoot.ac.th

wlbbngr

ส31161

ประวัติศาสตร์ 1

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

xtcirid

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

ครูอรรถพล มีชะนะ

091 742 7944

attaphon@kannasoot.ac.th

f6ngf7b

อ31221

ภาษาอังกฤษการฟัง 1 ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannasoot.ac.th

comn4vi

15
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

