คูมือประกอบการจัดการเรียนการสอน
ดวยระบบออนไลน (Online)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
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 องเรีย นออนไลน์ 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 6/1
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูที่ปรึกษา ครูอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ (086 552 5165) ครูชุติมา มณีเรืองเดช (084 884 0002)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
7hiihvn

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ

081 763 6118

Ekarat@kannasoot.ac.th

q6lxnau

ค33211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ

081 763 6118

Ekarat@kannasoot.ac.th

q6lxnau

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูพินัย โพธิ์ศรี

081 587 7517

pinai@kannasoot.ac.th

ywys3b2

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ

083 013 8287

pakornvit@kannasoot.ac.th

66rashi

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

ehdm7qq

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannsoot.ac.th

vcsk24f

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว30215

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 5

ครูอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์

086 552 5165

anan@kannasoot.ac.th

7kwz6f5

ว30235

เคมี 5

ครูชัยวัฒน์ ทองสุกใส

089 832 5631

chaiwat@kannasoot.ac.th

ahop767

ว30254

ชีววิทยา 4

ครูวรวดี อินทร์กอง

081 441 1889

worawadee@kannasoot.ac.th

qvutekj

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

viwpjud

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

4zlwik4

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

i2b6dd6

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

qqahto2

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

090 991 9505

phatcharawan@kannasoot.ac.th

jahidjt

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร

064 265 9559

atcharaphorn@kannasoot.ac.th

u4drr43

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น

066 025 5591

Roongnapa@kannasoot.ac.th

fjpa46c

อ33271

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

ครูผสุ ชา ทิพเนตร

080 394 4561

phutsacha@kannasoot.ac.th

vinvqvf

5
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณ์ การะเกตุ (095 596 0742) ครูมาลัย เชียงวิราฑา (089 257 8378)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
veyj32a

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูยศพงค์ ทรงเพียรธรรม

089 830 9685

Yodsapong@kannasoot.ac.th

Diwgxtx

ค33211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูยศพงค์ ทรงเพียรธรรม

089 830 9685

Yodsapong@kannasoot.ac.th

Diwgxtx

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูศิรลิ ักษณ์ แย้มเขนง

089 443 3216

sirilak_yamkaneng@kannasoot.a
c.th

g242rom

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูทิพมาศ ดนตรีพงษ์

097 116 8871

tdontripong@kannasoot.ac.th

4vkvhrj

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

tznoreg

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannsoot.ac.th

bh3z3jh

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว30215

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 5

ครูธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม

086 574 0804

thanyarat@kannasoot.ac.th

spm7hhf

ว30235

เคมี 5

ครูกฤษณ์ การะเกตุ

095 596 0742

kriy@kannasoot.ac.th

jzles4h

ว30254

ชีววิทยา 4

ครูวรวดี อินทร์กอง

081 441 1889

worawadee@kannasoot.ac.th

isgo54i

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

zjflvh2

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

vcbm6or

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

zuww45t

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

bslheip

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

thanet@kannasoot.ac.th

hadptrb

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร

064 265 9559

atcharaphorn@kannasoot.ac.th

6uuhgb3

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์

086 534 7422

wanna@kannasoot.ac.th

pvcbb2p

อ33271

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

ครูศกุนี ศรีเหรา

086 083 2374

sakunee@kannasoot.ac.th

kvimhh7

6
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูชุติมา ลิ้มลมัย (081 378 3772) ครูพิทยา จ้อยศรีเกตุ (080 301 7215)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
jtigpjf

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูบุษกร กานต์กาพล

087 102 0971

bootsakron@kannasoot.ac.th

jjd3xsg

ค33211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูบุษกร กานต์กาพล

087 102 0971

bootsakron@kannasoot.ac.th

x3kqph5

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูพินัย โพธิ์ศรี

081 587 7517

Pinai@kannasoot.ac.th

gvmj4ok

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ

083 013 8287

pakornvit@kannasoot.ac.th

sm5yc3w

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

rbtgjqs

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

zeqbg54

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว30215

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 5

ครูอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา

085 264 4292

atidsid@kannasoot.ac.th

chanpjr

ว30235

เคมี 5

ครูอุบลวดี อดิเรกตระการ

086 518 6283

ubolvadee@kannasoot.ac.th

gpjk3xl

ว30254

ชีววิทยา 4

ครูวรวดี อินทร์กอง

081 441 1889

worawadee@kannasoot.ac.th

nsvjnzy

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

rsbjcqj

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

57wzuf5

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

trxqxl2

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

xck3ulb

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

saipan@kannasoot. at. th

bpqagyl

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

wbxnvgk

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูนิตยา ปริปรุ ณะ

094 425 1328

nittayapari@kannasoot.ac.th

sn3fe7y

อ33271

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

ครูอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ

064 979 4956

or_aporn@kannasoot.ac.th

t3awlzj

7
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูณัฐวุฒิ ทัพหนุน (092 418 8896) ครูพรพรรณ นาคสุวรรณ (099 071 6561)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
gtswkh5

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูปัญญา บุญเติมเต็ม

080 998 1718

punya@kannasoot.ac.th

d762xqq

ค33211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูปัญญา บุญเติมเต็ม

080 998 1718

punya@kannasoot.ac.th

vb5uxiw

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูศิรลิ ักษณ์ แย้มเขนง

089 443 3216

sirilak_yamkaneng@kannasoot.a
c.th

kd42miq

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูทิพมาศ ดนตรีพงษ์

097 116 8871

tdontripong@kannasoot.ac.th

cqw52nv

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

nk2fklf

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

dlskewy

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว30215

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 5

ครูธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม

086 574 0804

thanyarat@kannasoot.ac.th

sbtfk4k

ว30235

เคมี 5

ครูชัยวัฒน์ ทองสุกใส

089 832 5631

chaiwat@kannasoot.ac.th

rvo7hvq

ว30254

ชีววิทยา 4

ครูวรวดี อินทร์กอง

081 441 1889

worawadee@kannasoot.ac.th

kle2mjm

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

ek6yspm

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

tpjtnn5

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

n3tclq5

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

pw5yeak

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

thanet@kannasoot.ac.th

7qgcwoo

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร

064 265 9559

atcharaphorn@kannasoot.ac.th

ph7k7th

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น

066 025 5591

Roongnapa@kannasoot.ac.th

gtxckdh

อ33271

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

ครูศกุนี ศรีเหรา

086 083 2374

sakunee@kannasoot.ac.th

tfrxlmg

8
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูบุษกร กานต์กาพล (087 102 0971) ครูภัทราภรณ์ ศรีชมภู (086 169 7776)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
jstiiwj

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูบุษกร กานต์กาพล

087 102 0971

bootsakron@kannasoot.ac.th

e5b55gy

ค33211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูบุษกร กานต์กาพล

087 102 0971

bootsakron@kannasoot.ac.th

rtnlyla

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูพินัย โพธิ์ศรี

081 587 7517

Pinai@kannasoot.ac.th

sduz65w

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ

083 013 8287

pakornvit@kannasoot.ac.th

onnwmha

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

iadl5c6

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

daxuhzp

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว30215

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 5

ครูอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา

085 264 4292

atidsid@kannasoot.ac.th

by2f5fd

ว30235

เคมี 5

ครูปัณณพร จันชัยภูมิ

081 763 5190

pannaporn.bor@kannasoot.ac.t
h

rct6idr

ว30254

ชีววิทยา 4

ครูวรวดี อินทร์กอง

081 441 1889

worawadee@kannasoot.ac.th

oljlxbw

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

zo43pfv

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

qnjchkb

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

b42zhxz

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

mfwayur

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

thanet@kannasoot.ac.th

owp6pt6

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

xaxsgu4

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูนิตยา ปริปรุ ณะ

094 425 1328

nittayapari@kannasoot.ac.th

iek2qbf

อ33271

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

ครูอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ

064 979 4956

or_aporn@kannasoot.ac.th

hmumr7r

9
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูธนพร มากระจัน (083 076 4144) ครูเฉลิมศรี โป่งรักษ์ (089 092 0894)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
tbnz2u2

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูยศพงค์ ทรงเพียรธรรม

089 830 9685

Yodsapong@kannasoot.ac.th

Emmu6u2

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูศิรลิ ักษณ์ แย้มเขนง

089 443 3216

sirilak_yamkaneng@kannasoot.a
c.th

34lec2f

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูทิพมาศ ดนตรีพงษ์

097 116 8871

tdontripong@kannasoot.ac.th

3gex2xa

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

zxmdkm6

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

nzs7o6d

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว30205

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 5

ครูปิติภมู ิ นาแก้ว

092 790 8580

pitipoom@kannasoot.ac.th

d7muwbi

ว30235

เคมี 5

ครูปัณณพร จันชัยภูมิ

081 763 5190

pannaporn.bor@kannasoot.ac.t
h

upkkxiz

ว30254

ชีววิทยา 4

ครูสุนันทา อ่อนเปี่ยม

088 293 8429

sunantha@kannasoot.ac.th

4t66hge

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

6vcio3a

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

gtgagn3

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

zspbumq

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

chlzyry

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

thanet@kannasoot.ac.th

l3ydlbe

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร

064 265 9559

atcharaphorn@kannasoot.ac.th

ovvllsw

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น

066 025 5591

Roongnapa@kannasoot.ac.th

5jtjucf

อ33271

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

ครูผสุ ชา ทิพเนตร

080 394 4561

phutsacha@kannasoot.ac.th

v44q7kk

10
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูธนวัชร์ แก้วแกมเสือ (081 009 7230) ครูอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา (085 264 4292)
ครูศกุนี ศรีเหรา (086 083 2374)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
yd4vyye

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูบุษกร กานต์กาพล

087 102 0971

bootsakron@kannasoot.ac.th

ir6g4v3

ค33211

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูบุษกร กานต์กาพล

087 102 0971

bootsakron@kannasoot.ac.th

wuooxxq

ง30206

อาหารนานาชาติ

ครูศิรลิ ักษณ์ แย้มเขนง

089 443 3216

sirilak_yamkaneng@kannasoot.a
c.th

laym2z3

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูพินัย โพธิ์ศรี

081 587 7517

Pinai@kannasoot.ac.th

jaxzsxj

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ

083 013 8287

pakornvit@kannasoot.ac.th

cjbyotm

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

j7u7wou

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

y3ueggj

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

ctscpnf

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

3pypqh5

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

rpdc2cv

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

df66shn

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

saipan@kannasoot. at. th

jpjtubc

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร

064 265 9559

atcharaphorn@kannasoot.ac.th

7tlru7y

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์

086 534 7422

wanna@kannasoot.ac.th

6u3gqam

ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannasoot.ac.th

jtdya4d

ครูศกุนี ศรีเหรา

086 083 2374

sakunee@kannasoot.ac.th

s5z4u7x

อ33211
อ33271

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 5
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

11
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูเพยาว์ ตนดี (086 169 1122) ครูสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์ (081 791 8426)
รหัส
วิชา

รายวิชา

แนะแนว

แนะแนว

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ค33211

ครูผู้สอน
ครูณัฐชา พิกุลทอง

ครูสุมณฑา ลาภวิสุทธิ
สาโรจน์
ครูสุมณฑา ลาภวิสทุ ธิ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
สาโรจน์

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
ar64cgv

081 791 8426

sumonta@kannasoot.ac.th

rhz2owz

081 791 8426

sumonta@kannasoot.ac.th

rhz2owz

sirilak_yamkaneng@kannasoot.a
c.th
sirilak_yamkaneng@kannasoot.a
c.th

tb4hixs

ง30206

อาหารนานาชาติ

ครูศิรลิ ักษณ์ แย้มเขนง

089 443 3216

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูศิรลิ ักษณ์ แย้มเขนง

089 443 3216

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูทิพมาศ ดนตรีพงษ์

097 116 8871

tdontripong@kannasoot.ac.th

mbyc3hl

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

lqujxcp

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

aykyojk

พ33101
ว30171

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

nmb2rlk

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

xrwfzow

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอานาจ บุ้งโพธิ์

061 545 2945

amnaj@kannasoot.ac.th

id6pfuy

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

ip4zi4g

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

u6owemw

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

thanet@kannasoot.ac.th

iwylxf2

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูเพยาว์ ตนดี

086 169 1122

phayao@kannasoot.ac.th

lda4wtg

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูนิตยา ปริปรุ ณะ

094 425 1328

nittayapari@kannasoot.ac.th

nqjljh2

ครูพิรญาณ์ ตังแสงสุวรรณ

086 033 3887

phiraya@kannasoot.ac.th

4px7xyz

ครูศกุนี ศรีเหรา

086 083 2374

sakunee@kannasoot.ac.th

gigq35c

อ33211
อ33271

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 5
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูอุบลวดี อดิเรกตระการ (086 518 6283) ครูธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม (086 574 0804)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
w6x7fbt

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูกรรธิมา บุญยาชัย

093 139 6596

kanthima@kannasoot.ac.th

stf6itg

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูพินัย โพธิ์ศรี

081 587 7517

Pinai@kannasoot.ac.th

jgecq43

จ33201

ภาษาจีน 5

ครูวาสนา เพชรรัตน์

082 351 4735

wassana@kannasoot.ac.th

4jjdum5

จ33211

ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 5

ครูวาสนา เพชรรัตน์

082 351 4735

wassana@kannasoot.ac.th

aeyx6md

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูปกรณ์วิท กล้าหาญ

083 013 8287

pakornvit@kannasoot.ac.th

vce5jax

พ30251

ลีลาศ 1

ครูปัถย์สรัล กระธน

089 549 1736

patsarun@kannasoot.ac.th

wl4wnej

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

fyru5qm

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

qjegulr

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

g7q2lpy

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

3xtkslp

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

jvmfclc

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

csy6ujq

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูธเนศ บริสุทธิ์

080 658 1294

thanet@kannasoot.ac.th

skrzb54

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร

064 265 9559

atcharaphorn@kannasoot.ac.th

3q2tb43

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น

066 025 5591

Roongnapa@kannasoot.ac.th

w7gwrc6

อ33271

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

ครูอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ

064 979 4956

or_aporn@kannasoot.ac.th

yatry6q
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูวรวดี อินทร์กอง (081 441 1889) ครูวาสนา เพชรรัตน์ (082 351 4735)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
h6veoyb

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูกรรธิมา บุญยาชัย

093 139 6596

kanthima@kannasoot.ac.th

4am4vev

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูศิรลิ ักษณ์ แย้มเขนง

089 443 3216

sirilak_yamkaneng@kannasoot.a
c.th

2wuxzai

จ33201

ภาษาจีน 5

ครูวาสนา เพชรรัตน์

082 351 4735

wassana@kannasoot.ac.th

4jjdum5

จ33211

ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 5

ครูวาสนา เพชรรัตน์

082 351 4735

wassana@kannasoot.ac.th

w7mjvwc

ต33201

ภาษาเกาหลี 5

ครูมนิษา ยอดเกตุ

090 739 7678

thamolwan@kannasoot.ac.th

x63l2tm

ต33211

ภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี 5

ครูมนิษา ยอดเกตุ

090 739 7678

thamolwan@kannasoot.ac.th

qp3ki2h

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูทิพมาศ ดนตรีพงษ์

097 116 8871

tdontripong@kannasoot.ac.th

mjf356f

พ30251

ลีลาศ 1

ครูปัถย์สรัล กระธน

089 549 1736

patsarun@kannasoot.ac.th

fyogvfa

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

g3w2gno

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

5wg2b2m

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

2h6qm7d

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

2lafehg

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

tayvqkk

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

fdt5i5e

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูสายพาน ทองจันทร์

084 919 4310

saipan@kannasoot. at. th

K4a6diz

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร

064 265 9559

atcharaphorn@kannasoot.ac.th

b6yipyu

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์

086 534 7422

wanna@kannasoot.ac.th

rawi4jv

อ33271

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

ครูศกุนี ศรีเหรา

086 083 2374

sakunee@kannasoot.ac.th

gvtadgm
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รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูที่ปรึกษา ครูสมบูรณ์ ทองงาม (089 259 0262) ครูปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ (099 103 9005)
รหัส
วิชา
แนะแนว

แนะแนว

ครูณัฐชา พิกุลทอง

064 556 3555

natcha@kannasoot.ac.th

รหัส
ห้องเรียน
yyjbelp

ค33111

คณิตศาสตร์ 5

ครูกรรธิมา บุญยาชัย

093 139 6596

kanthima@kannasoot.ac.th

xfc4uhq

ง33101

การงานอาชีพ 1

ครูพินัย โพธิ์ศรี

081 587 7517

Pinai@kannasoot.ac.th

gwj6z4s

ญ33201

ภาษาญี่ปุ่น 5

ครูฤทัยพร กิจเบญจะ

094 249 5623

ruetaiporn@kannasoot.ac.th

tmky3us

ญ33211

ภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 5

ครูฤทัยพร กิจเบญจะ

094 249 5623

ruetaiporn@kannasoot.ac.th

fgi4vkh

ท33101

ภาษาไทย 5

ครูทิพมาศ ดนตรีพงษ์

097 116 8871

tdontripong@kannasoot.ac.th

6ozz6eu

พ30251

ลีลาศ 1

ครูปัถย์สรัล กระธน

089 549 1736

patsarun@kannasoot.ac.th

w4at4hj

ครูนุจรี สาธุรัมย์

080 680 5003

nutjaree@kannasoot.ac.th

tlr5ns4

ครูสุนทร แตงโต

089 885 2070

sunton@kannasoot.ac.th

hjgctfd

พ33101
ว30171

รายวิชา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 5
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 1

ครูผู้สอน

หมายเลข
โทรศัพท์

E-mail address

ว33141

เทคโนโลยี3

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

dwjrnen

ว33241

คอมพิวเตอร์ 61

ครูอภันตรี วังสงค์

084 001 8136

apuntree@kannasoot.ac.th

vwlhost

ศ33101

สุนทรียศิลป์ 5

ครูอุษา อนันตวิไลเลขา

086 160 4019

ausa@kannasoot.ac.th

7wyoakb

ส30205

พระพุทธศาสนา 5

ครูชนิกานต์ ศรีทองสุข

088 352 7994

aommy@kannasoot.ac.th

7kku254

ส30223

หน้าที่พลเมือง 3

ครูพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

090 991 9505

phatcharawan@kannasoot.ac.th

oiqm4yw

ส33101

สังคมศึกษา 5

ครูอัจฉราพร กลิ่นเกษร

064 265 9559

atcharaphorn@kannasoot.ac.th

ju43d47

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น

066 025 5591

Roongnapa@kannasoot.ac.th

m67oqct

อ33271

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนต่อ 5

ครูผสุ ชา ทิพเนตร

080 394 4561

phutsacha@kannasoot.ac.th

jsdd3zh
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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

