คูมือประกอบการจัดการเรียนการสอน
ดวยระบบออนไลน (Online)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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 5/1
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูสุนทร แตงโต (089 885 2070) ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ (083 311 7702)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
x3vuu6b

ค30293

คอมบินาทอริค

ครูเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ

081 763 6118

Ekarat@kannasoot.ac.th

ldra2cm

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ครูธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม

087 153 9542

thanapong@kannasoot.ac.th

wdxvs3j

ค32211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม

087 153 9542

thanapong@kannasoot.ac.th

wdxvs3j

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูนุชสรา กิจพิทักษ์

086 701 8052

nusara@kannasoot.ac.th

qt5z5w3

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

od7bsnr

ว30213

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 3

ครูอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์

086 552 5165

anan@kannasoot.ac.th

fo5mq4m

ว30233

เคมี 3

ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ

083 311 7702

Natenapa@kannasoot.ac.th

tvxni33

ว30252

ชีววิทยา 2

ครูเฉลิมศรี โป่งรักษ์

089 092 0894

Chalermsri@kannasoot.ac.th

piqmj56

ครูเฉลิมศรี โป่งรักษ์

089 092 0894

Chalermsri@ kannasoot.ac.th

naprrcd

ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ

083 311 7702

Natenapa@kannasoot.ac.th

tvxni33

ครูอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา

085 264 4292

atidsid@kannasoot.ac.th

qhcwpv5

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

p6o2qcb

ว30290
ว30290
ว30290
ว30298

รายวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์
1
โครงงานวิทยาศาสตร์
1
โครงงานวิทยาศาสตร์
1
โครงงานคอมพิวเตอร์
1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูอนุกูล ปิโย

089 499 3966

anukul@kannasoot.ac.th

p6o2qcb

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูธนวัธร์ แก้วแกมเสือ

081 009 7230

thanawat@ksnnasoot.ac.th

Okyhyld

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasoot.ac.th

zbd5zei

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

saipan@kannasoot.ac. th

i723h5m

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

2mmpago

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูชุติมา มณีเรืองเดช

084 884 0002

chutima2505@kannasoot.ac.th

pcneovw

อ32241

ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

ครูภัทราภรณ์ ศรีชมภู

086 169 7776

pataraporn@kannasoot.ac.th

3necxrh

5
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูอนุกูล ปิโย (089 499 3966) ครูมาลี เชียงวิราฑา (086 161 6671)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

รหัส
ห้องเรียน

แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

fm5eydj

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ครูพรสุดา แสงธรรมนาถ

065 115 9426

pornsuda@kannasoot.ac.th

rfbhwsh

ค32211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูพรสุดา แสงธรรมนาถ

065 115 9426

pornsuda@kannasoot.ac.th

dztsmwc

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูมยุเรศ เป็นมูล

087 726 0949

mayures@kannasoot.ac.th

ya3liz2

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

tinkowo

ว30213

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 3

ครูอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์

086 552 5165

anan@kannasoot.ac.th

ep3fovn

ว30233

เคมี 3

ครูชัยวัฒน์ ทองสุกใส

089 832 5631

chaiwat@kannasoot.ac.th

sjod6t6

ว30252

ชีววิทยา 2

ครูเฉลิมศรี โป่งรักษ์

089 092 0894

Chalermsri@kannasoot.ac.th

grno7wg

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

rssrcrt

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

yexvsge

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูพจมาลย์

081 196 5068

potjaman@kannasoot.ac.th

v6opbsu

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5365

bangon@kannasoot.ac.th

b5n2agj

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kornpupong@kannasoot.ac.th

qwohmkp

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

pajz4ti

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ

086 178 6170

kruawan@kannasoot.ac.th

ndmbxsk

อ32241

ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

ครูนิตยา ปริปรุ ณะ

094 425 1328

nittayapari@kannasoot.ac.th

t2c4tgk

สังข์สุวรรณ

6
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย เทียนไชย (081 942 3931) ครูอรุณี สะอาดดี (081 650 3179)
รหัส
วิชา

รายวิชา

แนะแนว

แนะแนว

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ค32211

ครูผู้สอน
ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

ครูกัณณ์อลิน จันทะปภา
วงษ์
ครูกัณณ์อลิน จันทะปภา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
วงษ์

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
nq4tzft

064 945 6458

kanalin@kannasoot.ac.th

v3lkm25

064 945 6458

kanalin@kannasoot.ac.th

yqzdddm

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูมยุเรศ เป็นมูล

087 726 0949

mayures@kannasoot.ac.th

3vuc32m

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

2gpnkex

ว30213

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 3

ครูอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์

086 552 5165

anan@kannasoot.ac.th

opdjt7a

ว30233

เคมี 3

ครูปัณณพร จันชัยภูมิ

081 763 5190

pannaporn.bor@kannasoot.ac.t
h

ytionxv

ว30252

ชีววิทยา 2

ครูเฉลิมศรี โป่งรักษ์

089 092 0894

Chalermsri@kannasoot.ac.th

t4iqbga

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

hgr5uc3

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

l6trnos

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูธนวัธร์ แก้วแกมเสือ

081 009 7230

thanawat@kannsoot.ac.th

E5sw6ux

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasoot.ac.th

mab5weq

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

o55ek7i

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

bhq2p47

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง

061 494 6662

phanthisa@kannasoot.ac.th

7nyp2o4

อ32241

ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

ครูปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์

099 103 9005

piyanan@kannasoot.ac.th

ms72z2r

7
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูชัยวัฒน์ ทองสุกใส (089 832 5631) ครูชมภูนุช คงทัด (097 242 1737)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
qqhpmhz

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ครูธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม

087 153 9542

thanapong@kannasoot.ac.th

vecugqn

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูนุชสรา กิจพิทักษ์

086 701 8052

nusara@kannasoot.ac.th

7qzh23j

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

zb4yal2

ว30213

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 3

ครูอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา

085 264 4292

atidsid@kannasoot.ac.th

k6fanbm

ว30233

เคมี 3

ครูชัยวัฒน์ ทองสุกใส

089 832 5631

chaiwat@kannasoot.ac.th

rouunb5

ว30252

ชีววิทยา 2

ครูสุนันทา อ่อนเปี่ยม

088 293 8429

sunantha,@kannasoot.ac.th

joeby5d

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 454 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

4ntjxyc

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

ten3h6v

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูพจมาลย์

081 196 5068

potjaman@kannasoot.ac.th

dicyjen

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasoot.ac.th

nlz5iow

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

saipan@kannasoot.ac.th

hwy3tqp

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

ghpv2xy

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง

061 494 6662

phanthisa@kannasoot.ac.th

pakq5ht

อ32241

ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

ครูนิตยา ปริปรุ ณะ

094 425 1328

nittayapari@kannasoot.ac.th

5iam5e2

สังข์สุวรรณ

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

8
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูณัฐชา พิกุลทอง (064 556 3555) ครูสุนันทา อ่อนเปี่ยม (088 293 8429)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
66yua6b

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ครูยศพงค์ ทรงเพียรธรรม

089 830 9685

Yodsapong@kannasoot.ac.th

tp3rhj7

ค32211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูยศพงค์ ทรงเพียรธรรม

089 830 9685

Yodsapong@kannasoot.ac.th

tp3rhj7

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูนุชสรา กิจพิทักษ์

086 701 8052

nusara@kannasoot.ac.th

njbsmtg

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

smd3vre

ว30213

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 3

ครูอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา

085 264 4292

atidsid@kannsoot.ac.th

uvuy5ey

ว30233

เคมี 3

ครูปัณณพร จันชัยภูมิ

081 763 5190

pannaporn.bor@kannasoot.ac.t
h

52vmjjx

ว30252

ชีววิทยา 2

ครูสุนันทา อ่อนเปี่ยม

088 293 8429

sunantha@kannasoot.ac.th

cwaperl

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

iyzumwu

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

tqdgdcp

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูธนวัธร์ แก้วแกมเสือ

081 009 7230

thanawat@kannasoot.ac.th

Vgmsdfl

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasòot.ac.th

ga4kriz

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

Saipan@kannasoot. at. th

q47vfnp

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

w5ncwa6

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ

086 178 6170

kruawan@kannasoot.ac.th

baoid57

อ32241

ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

ครูปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์

099 103 9005

piyanan@kannasoot.ac.th

pn6y6ja

9
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูปรียาภรณ์ น้้าค้าง (081 191 0422) ครูสุนิสา เวชกุล (088 791 9194)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
y3am4mp

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ครูพรสุดา แสงธรรมนาถ

065 115 9426

pornsuda@kannasoot.ac.th

ijtykra

ค32211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูพรสุดา แสงธรรมนาถ

065 115 9426

pornsuda@kannasoot.ac.th

o7xqwsf

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูมยุเรศ เป็นมูล

087 726 0949

mayures@kannasoot.ac.th

gj74xvf

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

rtgdps7

ว30213

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 3

ครูปิติภมู ิ น้าแก้ว

092 790 8580

pitipoom@kannasoot.ac.th

d7muwbi

ว30233

เคมี 3

ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ

083 311 7702

Natenapa@kannasoot.ac.th

r5hprs6

ว30252

ชีววิทยา 2

ครูสุนันทา อ่อนเปี่ยม

088 293 8429

sunantha@kannasoot.ac.th

htfmjny

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

dnnwoxv

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

evj4lor

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูพจมาลย์

081 196 5068

potjaman@kannasoot.ac.th

igwj6l5

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasoot.ac.th

yen5zog

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

saipan@kannasoot.ac.th

bfxhkv4

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

o55ek7i

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

cva6y2b

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง

061 494 6662

phanthisa@kannasoot.ac.th

z5vrivl

อ32241

ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

ครูนิตยา ปริปรุ ณะ

094 425 1328

nittayapari@kannasoot.ac.th

qwhuw2g

สังข์สุวรรณ

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

10
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ (081 763 6118) ครูอภันตรี วังสงค์ (084 001 8136)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
4andixh

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ครูพรสุดา แสงธรรมนาถ

065 115 9426

pornsuda@kannasoot.ac.th

d2k6pbp

ค32211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูพรสุดา แสงธรรมนาถ

065 115 9426

pornsuda@kannasoot.ac.th

hnnivea

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูนุชสรา กิจพิทักษ์

086 701 8052

nusara@kannasoot.ac.th

nlrvlh2

พ30242

เพศศึกษา 1

ครูวิไลวรรณ พูลพานิช
อุปถัมป์

094 671 5556

wilaiwan@kannasoot.ac.th

exfv4ns

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

3kxysqi

ครูปัญจพร มาพลาย

087 154 6648

panjaporn@kannasoot.ac.th

gpyvu4k

ครูพิทยา จ้อยศรีเกตุ

080 301 7215

pittaya@kannasoot.ac.th

fvg7jka

พ32101
ว30112
ว30113

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(เคมี)
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์) 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

wyf7xfk

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

rzag35m

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูธนวัธร์ แก้วแกมเสือ

081 009 7230

thanawat@kannasoot.ac.th

xlltakt

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasoot.ac.th

3zlqekx

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

saipan@kannasoot.ac.th

zihaog7

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

7ujti33

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ

086 178 6170

kruawan@kannasoot.ac.th

d5rrsfh

ครูกัญญาภัค แก้วตาสาม

096 834 4629

kanyapak@kannasoot.ac.th

zfqrkr5

ครูภัทราภรณ์ ศรีชมภู

086 169 7776

pataraporn@kannasoot.ac.th

hobsdpp

อ32211
อ32241

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

11
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูพิเชษฐ ผาสุข (089 542 7402) ครูดวงใจ ผาสุข (087 150 4881)
รหัส
วิชา

รายวิชา

แนะแนว

แนะแนว

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ค32211

ครูผู้สอน
ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

ครูกัณณ์อลิน จันทะปภา
วงษ์
ครูกัณณ์อลิน จันทะปภา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
วงษ์

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
4yecgxy

064 945 6458

kanalin@kannasoot.ac.th

qfiqfdd

064 945 6458

kanalin@kannasoot.ac.th

jp5tmin

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูนุชสรา กิจพิทักษ์

086 701 8052

nusara@kannasoot.ac.th

ei5mroj

พ30216

กีฬานันทนาการ

ครูไพโรจน์ บุญช่วย

089 902 4905

phairoj@kannasoot.ac.th

aqwya4c

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

zk6nmwu

ว30111

ฟิสิกส์ พื้นฐาน 1

ครูปิติภมู ิ น้าแก้ว

092 790 8580

pitipoom@kannasoot.ac.th

d7muwbi

ว30112

วิทยาศาสตร์กายภาพ
(เคมี)

ครูปัญจพร มาพลาย

087 154 6648

panjaporn@kannasoot.ac.th

bbxh733

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

thxmovq

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

c4e7mms

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูพจมาลย์

081 196 5068

potjaman@kannasoot.ac.th

l6zdaua

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasoot.ac.th

7i5f2jz

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร 064 424 5397

kronpupong@kannasoot.ac.th

cdlb6y2

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

j4wkjxa

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง

061 494 6662

phanthisa@kannasoot.ac.th

em4jy32

ครูกัญญาภัค แก้วตาสาม

096 834 4629

kanyapak@kannasoot.ac.th

7cl3p3q

ครูนิตยา ปริปรุ ณะ

094 425 1328

nittayapari@kannasoot.ac.th

pinfsat

อ32211
อ32241

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

สังข์สุวรรณ
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูขวัญชัย นุ่มอ่อน (089 765 6748) ครูกาลัญญา ใจชื่น (080 580 0754)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
jwp7p4x

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ครูกัณณ์อลิน จันทะปภา
วงษ์

064 945 6458

kanalin@kannasoot.ac.th

4xoi375

ง30261

การขาย 1

ครูดวงใจ ผาสุข

087 150 4881

duangjai@kannasoot.ac.th

2amqtqf

จ32201

ภาษาจีน 1

ครูจักรพงษ์ แซ่หลี่

062 834 8842

jakkrapong@kannasoot.ac.th

iskzesd

จ32201

ภาษาจีน 3

ครูจักรพงษ์ แซ่หลี่

062 834 8842

jakkrapong@kannasoot.ac.th

iskzesd

ครูจักรพงษ์ แซ่หลี่

062 834 8842

jakkrapong@gmail.com

xim2kut

ครูจักรพงษ์ แซ่หลี่

062 834 8842

jakkrapong@kannasoot.ac.th

xim2kut

จ32211
จ32211

รายวิชา

ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 3
ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 3

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูนุชสรา กิจพิทักษ์

086 701 8052

nusara@kannasoot.ac.th

tiq5adn

พ30242

เพศศึกษา 1

ครูวิไลวรรณ พูลพานิช
อุปถัมป์

094 671 5556

wilaiwan@kannasoot.ac.th

ogecehg

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

cyh2amc

ว30111

ฟิสิกส์ พื้นฐาน 1

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

kg5y6z5

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

3bcabfi

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

azos54z

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูธนวัธร์ แก้วแกมเสือ

081 009 7230

thanawat@kannasoot.ac.th

3hdgbvd

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasoot.ac.th

wauwdhq

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

saipan@kannasoot. at. th

m72kwtf

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

yuekoeh

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูปัณฐิสา ช่อมะม่วง

061 494 6662

phanthisa@kannasoot.ac.th

jdcw3mk

อ32241

ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

ครูภัทราภรณ์ ศรีชมภู

086 169 7776

pataraporn@kannasoot.ac.th

hqaezib
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูธเนศ บริสุทธิ์ (080 658 1294) ครูสุวารีย์ ยี่ภู่ (064 340 7307)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
lzpipu7

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ครูธนพร มากระจัน

083 076 4144

Thanaporn@kannasoot.ac.th

vf7qzfx

ง30261

การขาย 1

ครูดวงใจ ผาสุข

087 150 4881

duangjai@kannasoot.ac.th

xwonte3

จ32201

ภาษาจีน 3

ครูวาสนา เพชรรัตน์

082 351 4735

wassana@kannasoot.ac.th

nsgafg7

จ32211

ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 3

ครูวาสนา เพชรรัตน์

082 351 4735

wassana@kannasoot.ac.th

rhcmmm7

ต32201

ภาษาเกาหลี 3

ครูมนิษา ยอดเกตุ

090 739 7678

thamolwan@kannasoot.ac.th

pqn3rh6

ต32211

ภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี 3

ครูมนิษา ยอดเกตุ

090 739 7678

thamolwan@kannasoot.ac.th

wbdjw6g

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูนุชสรา กิจพิทักษ์

086 701 8052

nusara@kannasoot.ac.th

mysucjq

พ30216

กีฬานันทนาการ

ครูไพโรจน์ บุญช่วย

089 902 4905

phairoj@kannasoot.ac.th

jmolxw7

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

m5wwa77

ว30111

ฟิสิกส์ พื้นฐาน 1

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

k4dqbzc

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

z4o2vqy

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

zowadum

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูพจมาลย์

081 196 5068

potjaman@kannasoot.ac.th

vq7wmsz

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasoot.ac.th

zmpaxxx

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูอรุณี สะอาดดี

081 650 3179

arunee@kannasoot.ac.th

b7dcfgj

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

v5yaxvi

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูเครือวัลย์ ประสานชีพ

086 178 6170

kruawan@kannasoot.ac.th

y2gyb6h

อ32241

ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

ครูภัทราภรณ์ ศรีชมภู

086 169 7776

pataraporn@kannasoot.ac.th

wzso7xg

สังข์สุวรรณ

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูนิตยา ปริปุรณะ (094 425 1328) ครูฤทัยพร กิจเบญจะ (094 249 5623)
รหัส
วิชา

รายวิชา

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

แนะแนว

แนะแนว

ครูรุ่งนภา วีระพงษ์

086 628 7649

rungnapa@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
pnzgmmd

ค32111

คณิตศาสตร์ 3

ครูธนพร มากระจัน

083 076 4144

Thanaporn@kannasoot.ac.th

pbgf6ar

ง30261

การขาย 1

ครูดวงใจ ผาสุข

087 150 4881

duangjai@kannasoot.ac.th

ovi44pg

ญ32201

ภาษาญี่ปุ่น 3

ครูฤทัยพร กิจเบญจะ

094 249 5623

ruetaiporn@kannasoot.ac.th

qoh3wgt

ญ32211

ภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 3

ครูฤทัยพร กิจเบญจะ

094 249 5623

ruetaiporn@kannasoot.ac.th

fs2urw3

ท32101

ภาษาไทย 3

ครูนุชสรา กิจพิทักษ์

086 701 8052

nusara@kannasoot.ac.th

hiitjhv

พ30242

เพศศึกษา 1

ครูวิไลวรรณ พูลพานิช
อุปถัมป์

094 671 5556

wilaiwan@kannasoot.ac.th

yu7m4nq

พ32101

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3

ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน

092 418 8896

natthawut@kannasoot.ac.th

t5r5mxv

ว30111

ฟิสิกส์ พื้นฐาน 1

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

dpwjj5l

ว32141

เทคโนโลยี2

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

7guvpgd

ว32241

คอมพิวเตอร์ 51

ครูสมบูรณ์ ทองงาม

089 259 0262

somboon_ks@kannasoot.ac.th

w33ozzp

ศ32101

สุนทรียศิลป์ 3

ครูธนวัธร์ แก้วแกมเสือ

081 009 7230

thanawat@kannasoot.ac.th

wtbc7qv

ส30203

พระพุทธศาสนา 3

ครูบังอร ลิ้มทองคา

094 810 5265

bangon@kannasoot.ac.th

bhgcspf

ส32101

สังคมศึกษา 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

saipan@kannasoot. at. th

toyseom

ส32161

ประวัติศาสตร์ 3

ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ

099 071 6561

phonphan@kannasoot.ac.th

wrwvkcu

อ32101

ภาษาอังกฤษ 3

ครูชุติมา มณีเรืองเดช

084 884 0002

chutima2505@kannasoot.ac.th

mesqack

อ32241

ภาษาอังกฤษการอ่าน
3

ครูนิตยา ปริปรุ ณะ

094 425 1328

nittayapari@kannasoot.ac.th

oeog4pv

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

