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ตามมติคณะรัฐมนตรี  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19)  อันส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา  
2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง  
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี  9  
เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ เปิดเรียน
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 และการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิด
ภาคเรียน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 รวมถึงนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวคิด “การเรียนรู้น าการศึกษา  โรงเรียนอาจหยุด
ได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้สอดคล้องกับความ
ปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID 19) เพื่อใช้เป็นคู่มือการส าหรับนักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง ซึ่งมีรายละเอียดของ
การจัดการเรียนการสอน ท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการตามแนวทาง การจัดการเรียนการสอนของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID 19) ท่ีคลี่คลายแล้ว โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนปกติใน
โรงเรียน และใหค้ านึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  Distancing) อีกท้ังยังก าหนดให้
โรงเรียนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านท่ีได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการ  ท าให้ การ
จัดท าคู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อันจะส่งผลดี ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

ค ำน ำ 
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 เรื่อง              หน้า 
 ส่วนท่ี 1 ส าหรับโรงเรียน       1 
 ส่วนท่ี 2 ส าหรับนักเรียน       2 
 ส่วนท่ี 3 ส าหรับครู        ๓ 
 ส่วนท่ี 4 ตารางเรียน        4 

ส่วนท่ี ๕ QR Code ครูประจ าวิชาทุกรายวิชา     10 
 ส่วนท่ี ๖ ตารางแสดงวันปฏิบัติการเรียนการสอนรงเรียนเพชรพิทยาคม   ๑5 
 ส่วนท่ี ๗ รายชื่อนักเรียนแยกเป็นกลุ่มการเรียน      ๑๗ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 
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แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) 

 

  
               ส่วนที่ 1 ส าหรับโรงเรียน 
  
ด้านนโยบาย  
 ๑. โรงเรียนเตรียมความพร้อม ด้านอาคารสถานท่ี เช่น การจัดห้องเรียนท่ีมีนักเรียน  
ไม่เกินห้องละ 20 คน เน้นการเว้นระยะห่างตามท่ีก าหนด  โรงอาหารมีการจัดสุขอนามัย
ให้กับนักเรียน มีมาตรการควบคุมร้านค้าในโรงอาหารตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ห้องน้ า มี
การรักษาความสะอาด มีสบู่ล้างมือให้กับนักเรียน และในแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท้ังท่ีอยู่
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ก าหนดและมีสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างในบริเวณพื้นท่ี
ต่างๆอย่างชัดเจน 
 ๒. โรงเรียนด าเนินการภายใต้มาตรการของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า (Covid  19) อย่างเคร่งครัด ก าหนดให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มา
ติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เรียบร้อย 
 ๓. จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับ
นักเรียน ครู บุคลากร  ผู้ปกครอง  และผู้มาติดต่อราชการท่ีบริเวณทางเข้า-ทางออกของ
โรงเรียน    
 ๔. ลงทะเบียนการเข้าและออกบริเวณโรงเรียน หรือสแกน QR Code Application  
ไทยชนะเพื่อ Check In เมื่อเข้าบริเวณโรงเรียน และCheck Out เมื่อออกจากบริเวณโรงเรียน   
 
ด้านการจัดการเรียนการสอน    
 ๑. จัดการการเรียนการสอน  2  รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑)  เรียนตามปกติที่โรงเรียน 
  ๒)  เรียนทางออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Classroom, Google Meet  และ
โปรแกรม Zoom 
 ๒. จัดตารางเรียนให้กับนักเรียนทุกห้อง  ทุกชั้นเรียน  
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 ๓. โรงเรียนจัดแบ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้ 
  ๑) กลุ่มท่ี 1 มาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ 
  ๒) กลุ่มท่ี 2 เรียนทางออนไลน์ท่ีบ้านผ่านช่องทาง Google  Classroom,  
Google Meet และโปรแกรม Zoom 
  ๓) นักเรียน ท้ัง  2  กลุ่มเรียนตามตารางเรียนของห้องเรียน  โดยโรงเรียนก าหนด
ปฏิทินการมาเรียนของนักเรียนท้ังสองกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนท้ัง  2  กลุ่มได้สลับการมาเรียน
ตามปกติที่โรงเรียนและเรียนทางออนไลน์ ในทุกสัปดาห์ 
 

 
         ส่วนที่ 2 ส าหรบันักเรียน   
 
 กรณีนักเรียนที่มาเรียนตามปกตทิี่โรงเรียนโรงเรียน ให้ปฏิบัติตนดังนี ้
 ๑. สวมหน้ากากอนามัย 
 ๒. ผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ท่ี
บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน 
 ๓. การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  นักเรียนต้องดูแลสุขอนามัยของนักเรียน      
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social  Distancing) ท้ังในเวลาเรียน รับประทานอาหาร   
 ๔. การใช้พื้นท่ีส่วนรวม เช่น ห้องน้ า แหล่งเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนต้องดูแลตนเอง หมั่น
ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์    
 ๕. มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน ส้อม แก้วน้ า และ
อื่นๆ   

กรณีนักเรียนที่เรียนทางออนไลน์ ให้ปฏิบัตตินดังนี ้
 ๑. นักเรียนต้องเข้าชั้นเรียนเพ่ือเรียนตามตารางเรียนของโรงเรียนในทุกคาบของทุกวัน  
พร้อมกับนักเรียนท่ีมาเรียนตามปกติท่ีโรงเรียน  เนื่องจากครูประจ าวิชาจะเช็คเวลาเรียนของ
นักเรียนจากการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒. นักเรียนต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับครูท่ีปรึกษา  ครูประจ าวิชา  เพื่อ
รับทราบข้อมูลต่างๆ ในขณะท่ีนักเรียนไม่ได้มาเรียนแบบปกติที่โรงเรียน 
 ๓. ในการเข้าชั้นเรียนเพื่อเรียนทางออนไลน์จากครูประจ าวิชา  นักเรียนต้องตั้งใจ    
ใส่ใจในการเรียน   ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีครูประจ าวิชามอบหมายในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน  ซึ่งเมื่อนักเรียนมาเรียนแบบปกติท่ีโรงเรียน  ครูประจ าวิชาจะได้เน้นย้ าให้นักเรียน
ได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี  ครบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
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 ๔. เมื่อถึงก าหนดตามปฏิทินการเรียนของนักเรียน  นักเรียนต้องมาเรียนแบบปกติ     
ท่ีโรงเรียน 
 
 

              ส่วนที่ 3 ส าหรับครู 
 
 ๑. ครูปฏิบัติหน้าท่ีสอนและหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีโรงเรียนมอบหมายเป็นปกติทุกวันท าการ 
 ๒. จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 
  ๑) จัดการเรียนการสอนแบบปกติตามตารางเรียนของห้องเรียนท่ีโรงเรียน 
  ๒) จัดการเรยีนการสอนทางออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Classroom, Google  
Meet และโปรแกรม Zoom   
 ๓. ครูต้องจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนท้ัง 2 รูปแบบให้กับนักเรียนท้ังสองกลุ่ม   
ในชั้นเรียนท่ีสอน ไปพร้อมกัน   
 ๔. ครูต้องติดตามการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายของนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด กรณีนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนออนไลน์ท่ีบ้าน   
 ๕. กรณีเมื่อนักเรียนกลุ่มท่ีกลับมาเรียนแบบปกติท่ีโรงเรียน  ครูผู้สอนจะต้องติดตาม  
ทบทวนนักเรียนท่ีเรียนออนไลน์ทุกครั้ง  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
นักเรียนได้เรียนรู้และรับความรู้เช่นเดียวกับกลุ่มท่ีเรียนแบบปกติที่โรงเรียน 
 ๖. ให้มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 เมตร 
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       ส่วนที่ 4 ตารางเรียน 
 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

   
       ส่วนที่ ๕ QR Code ครูประจ าวิชาทุกรายวิชา 

 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ชื่อ - นำมสกุล 
ครูผู้สอน 

QR Code e-Mail 
Teacher 

QR Code Phonenumber 
Teacher 

ครภูัทรพงศ์  ผุยผัน 
 
 

  
ครสูุภาภรณ์  อาจผักปัง 

  
ครวูิษรุตต์  เมืองทา 

  
ครรูัขภูมิ  น้อยคนดี 

  
 

 

 



๑๔ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ชื่อ - นำมสกุล 
ครูผู้สอน 

QR Code e-Mail 
Teacher 

QR Code Phonenumber 
Teacher 

ครสูุนิศา  บุญยโกวิทย์ 

  
ครวูรรณี  วรรณา 

  
ครพูวงเพ็ญ  จิตหมั่น 

  
ครวูันดี  กุมภาพันธ์ 

  
ครูมัลลิกา  กันหา 

  
ครูลักขณา  แก้วเพิ่ม 

  
 



๑๕ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ชื่อ - นำมสกุล 
ครูผู้สอน 

QR Code e-Mail 
Teacher 

QR Code Phonenumber 
Teacher 

ครูมิตรสัน  ด้วงธรรม 

  
ครูมงคล  อ่อนศรี 

  
ครปูุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ 

  
ครูพฤกษชาติ  ศรลัมพ์ 

  
ครูเอกชัย  รูปขาว 

  
ครูสุพรรษา  ศรประเสริฐ 

  
 

 

 



๑๖ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ชื่อ - นำมสกุล 
ครูผู้สอน 

QR Code e-Mail 
Teacher 

QR Code Phonenumber 
Teacher 

ครูดาวใจ  ตุนก 

  
ครูฐนกร  สีเสือ 

  
ครูดวงกมล ธูปหอม 

  
ครูอรทัย  พรหมบุญ 

  
Mr.Francis Wrylo G.Daus 

 

 

Ms.Hazel May A.Ritardo 

 

 

 

 



๑๗ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ชื่อ - นำมสกุล 
ครูผู้สอน 

QR Code e-Mail 
Teacher 

QR Code Phonenumber 
Teacher 

Mr.Markus Espiridion Cruz 

 

 

Mr.James Vasques 

 

 

Mr.Gavin Craig Ellis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

     ส่วนที่ ๖ ตารางแสดงวันปฏิบัติการเรียนการสอน 
                โรงเรียนเพชรพิทยาคม   

 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40  อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

เดือน 
สัปดำห์

ที ่
จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสำร์ อำทิตย์ 

เวลำ 
(วัน) 

กลุ่ม
นักเรียน 

กรกฎาคม 2563 1 - - 1 2 3 4 5 3 A 
2 6 7 8 9 10 11 12 3 B 
3 13 14 15 16 17 18 19 5 A 
4 20 21 22 23 24 25 26 5 B 

ก.ค.- ส.ค. 2563 5 27 28 29 30 31 1 2 4 A 
สิงหาคม 2563 6 3 4 5 6 7 8 9 5 B 

7 10 11 12 13 14 15 16 4 A 
8 17 18 19 20 21 22 23 5 B 

ส.ค – ก.ย. 2563  9 24 25 26 27 28 29 30 5 A 
กันยายน 2563 10 31 1 2 3 4 5 6 5 B 

11 7 8 9 10 11 12 13 5 A 
12 14 15 16 17 18 19 20 5 B 
13 21 22 23 24 25 26 27 5 A 

ก.ย – ต.ค. 2563 14 28 29 30 1 2 3 4 5 B 
ตุลาคม 2563 15 5 6 7 8 9 10 11 5 A 

16 12 13 14 15 16 17 18 4 B 
17 19 20 21 22 23 24 25 5 A 

ต.ค – พ.ย. 2563 18 26 27 28 29 30 31 1 5 B 
พฤศจิกายน 2563 19 2 3 4 5 6 7 8 5 A 

20 9 10 11 12 13 - - 5 B 
21          

พ.ย – ธ.ค. 2563 22          
 

 

 

 

 
 



๑๙ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ปฏิทินวันหยุดรำชกำรและกำรสอบวัดผลกำรเรียน 
 

วันหยุดรำชกำร รำยกำรปฏิบัติ วันสอบวัดผลกำรเรียน รำยกำรปฏิบัติ 
6 กรกฎาคม 2563 หยุดวันเข้าพรรษา   
7 กรกฎาคม 2563 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 3-4  กันยายน  2563 สอบกลางภาคเรียน 1/2563 
28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

11-13 พฤศจิกายน 2563 สอบปลายภาคเรียน 1/2563 

12 สิงหาคม 2563 หยุดวันแมแ่ห่งชาต ิ   
13 ตุลาคม 2563 หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบธมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

 

หมำยเหตุ   หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 ตามสถานการณ์และนโยบายของสพฐ. โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 เมตร 1-2 เมตร 



๒๐ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

     ส่วนที่ ๗ รายชื่อนักเรียนแยกเป็นกลุ่มการเรียน   
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ EP3  
ครูประจ าช้ัน นายฐนกร  สีเสือ และ Mr.Gavin Craig Ellis  
  
 
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 37883 เด็กชายกฤษณพล พุทธารัตน์ std37883@pks.ac.th 
2 37884 เด็กชายขจรเกียรติ เริงหิรัญ std37884@pks.ac.th 
3 37885 เด็กชายชนแดน ศรีโรจน์ฤทธิ์ std37885@pks.ac.th 
4 37887 เด็กชายณัฐวุฒิ ลักษณกุล std37887@pks.ac.th 
5 37888 เด็กชายเบญจมินท์ เทศวิบูลย์ std37888@pks.ac.th 
6 37889 เด็กชายภูมิรพี อาจมา std37889@pks.ac.th 
7 37890 เด็กชายระพีพัฒน์ อุบลจิตต์ std37890@pks.ac.th 
8 37891 เด็กหญิงก้านพลู ด้วงมาก std37891@pks.ac.th 
9 37892 เด็กหญิงเกษศิรินทร์ พันธ์ไพบูลย์ std37892@pks.ac.th 
10 37893 เด็กหญิงชญานันต์ อาสมาน std37893@pks.ac.th 
11 37894 เด็กหญิงณิชมน หงษ์มณี std37894@pks.ac.th 
12 37895 เด็กหญิงทักษวดี สีนา std37895@pks.ac.th 
13 37896 เด็กหญิงธัญชนก เหล่าหมวด std37896@pks.ac.th 
14 37897 เด็กหญิงนรมน วัชรนุกูลเกียรติ std37897@pks.ac.th 
15 37898 เด็กหญิงปาลิตา จันทร์ธาดารัตน์ std37898@pks.ac.th 
16 37899 เด็กหญิงไปปาย แจ้งการณ์ std37899@pks.ac.th 
17 37901 เด็กหญิงวิรากานต์ ซัมรัว std37901@pks.ac.th 

 

 
 

กลุ่ม  A 



๒๑ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1  
ครูประจ าช้ัน นายวิษรุตต์  เมืองทา   
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 37902 เด็กชายกฤษณพล ศรีสวรรค์ std37902@pks.ac.th 
3 37904 เด็กชายจิรวัฒน์ เขียวประดิษฐ์ std37904@pks.ac.th 
5 37906 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีไพร std37906@pks.ac.th 
7 37908 เด็กชายพีรวิชญ์ ดลราษ ี std37908@pks.ac.th 
9 37910 เด็กชายวัชรพล พรหมประเสริฐ std37910@pks.ac.th 
11 37912 เด็กหญิงกชกร ทองหล่อ std37912@pks.ac.th 
13 37914 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยสุ้ย std37914@pks.ac.th 
15 37916 เด็กหญิงชนาพร วรรณษา std37916@pks.ac.th 
19 37920 เด็กหญิงบัณฑิตา สินธุเดช std37920@pks.ac.th 
20 37921 เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์ บัวแก้ว std37921@pks.ac.th 
21 37922 เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว บัวแก้ว std37922@pks.ac.th 
23 37925 เด็กหญิงภัชภิชา เปียผ่อง std37925@pks.ac.th 
25 37927 เด็กหญิงวธูสิริ กองแกน std37927@pks.ac.th 
27 37929 เด็กหญิงศุภจิรา แก้วดวงใน std37929@pks.ac.th 
29 37931 เด็กหญิงอรจิรา ฮองกูล std37931@pks.ac.th 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่ม  A 



๒๒ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1  
ครูประจ าช้ัน นายวิษรุตต์  เมืองทา   
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 37903 เด็กชายจิรภัทร ใบภักดี std37903@pks.ac.th 
4 37905 เด็กชายชวิศ จันทพิมพะ std37905@pks.ac.th 
6 37907 เด็กชายพชร หาดทราย std37907@pks.ac.th 
8 37909 เด็กชายภูริณัฐ บุญช่วยสุข std37909@pks.ac.th 
10 37911 เด็กหญิงกชกร ศรีเมือง std37911@pks.ac.th 
12 37913 เด็กหญิงกรกมล สุดทองมั่น std37913@pks.ac.th 
14 37915 เด็กหญิงจุฑามาศ แพระบ า std37915@pks.ac.th 
16 37917 เด็กหญิงชาลิสา อุ่นสวัสดิพงษ์ std37917@pks.ac.th 
18 37919 เด็กหญิงนิติรพี จิตรณรงค์ std37919@pks.ac.th 
17 37918 เด็กหญิงโชติกา ขจรเพชร std37918@pks.ac.th 
22 37924 เด็กหญิงเพ็ญพิชา กิ่งไทร std37924@pks.ac.th 
24 37926 เด็กหญิงภาราดา เถาว์สิงห์ std37926@pks.ac.th 
26 37928 เด็กหญิงศุภกานต์ ทองสี std37928@pks.ac.th 
28 37930 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เกิดกิจ std37930@pks.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม  B 



๒๓ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๒  
ครูประจ าช้ัน  1. นายรัชภูมิ  น้อยคนดี และ 2. นางจรรยา  วัฒนศัพท ์
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 37932 เด็กชายจิรวัฒน์ หัวนอน std37932@pks.ac.th 
3 37934 เด็กชายชนะชัย เงินโฉม std37934@pks.ac.th 
5 37936 เด็กชายนิธิกร ศรีสมร std37936@pks.ac.th 
7 37938 เด็กชายภูมิพัฒน์ มีรส std37938@pks.ac.th 
9 37940 เด็กชายรักชาติ ชาติมนตรี std37940@pks.ac.th 
11 37942 เด็กชายศุภวิชย์ บุญเอก std37942@pks.ac.th 
13 37944 เด็กหญิงกรชวัล ชาติชะนะ std37944@pks.ac.th 
15 37946 เด็กหญิงกฤติมา บุญเกิด std37946@pks.ac.th 
17 37948 เด็กหญิงกุศลิน นกแก้ว std37948@pks.ac.th 
19 37950 เด็กหญิงชญานิศ จอมเพ็ง std37950@pks.ac.th 
21 37952 เด็กหญิงทักษพร พามา std37952@pks.ac.th 
23 37954 เด็กหญิงธัญญากัญญ์ สว่างเมฆ std37954@pks.ac.th 
25 37956 เด็กหญิงนุกอันนา ปานใจนาม std37956@pks.ac.th 
27 37958 เด็กหญิงปอแก้ว ปาละนันทน์ std37958@pks.ac.th 
29 37960 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีณรงค์ std37960@pks.ac.th 
31 37962 เด็กหญิงภคพร แฝงวัด std37962@pks.ac.th 
33 37965 เด็กหญิงศุภรัตน์ ปั้นโฉม std37965@pks.ac.th 
35 37967 เด็กหญิงอภิชญา ถาวรศักดิ์ std37967@pks.ac.th 

 
 
 

 

 

 

กลุ่ม  A 



๒๔ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๒  
ครูประจ าช้ัน  1. นายรัชภูมิ  น้อยคนดี และ 2. นางจรรยา  วัฒนศัพท ์
  
 
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 37933 เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีสรณ์กาฬ std37933@pks.ac.th 
4 37935 เด็กชายฌาณิช นพสุวรรณ std37935@pks.ac.th 
6 37937 เด็กชายปัณณพัฒน์ อานไธสง std37937@pks.ac.th 
8 37939 เด็กชายภูริช ปราบพรม std37939@pks.ac.th 
10 37941 เด็กชายวนันชัย กิจพินิจ std37941@pks.ac.th 
12 37943 เด็กชายสรรพวัต บุญปู่ std37943@pks.ac.th 
14 37945 เด็กหญิงกรรวี ภู่กันงาม std37945@pks.ac.th 
16 37947 เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วขาว std37947@pks.ac.th 
18 37949 เด็กหญิงจิรดาภา แอนนา  นิโคลสัน std37949@pks.ac.th 
20 37951 เด็กหญิงฐิตาพร ศรีษะใบ std37951@pks.ac.th 
22 37953 เด็กหญิงทัดขวัญ ขวัญเจริญ std37953@pks.ac.th 
24 37955 เด็กหญิงนภา ตั้งธนเมธี std37955@pks.ac.th 
26 37957 เด็กหญิงบัณฑิตา งามเอ่ียม std37957@pks.ac.th 
28 37959 เด็กหญิงปัณฑิตา สินธุเดช std37959@pks.ac.th 
30 37961 เด็กหญิงปาลิตา อานกแก้ว std37961@pks.ac.th 
32 37963 เด็กหญิงภัทรวดี บุญเรืองนาม std37963@pks.ac.th 
34 37966 เด็กหญิงสุพิชญา พงษ์พิพัฒน์ std37966@pks.ac.th 

 
 

 

 

 

 

กลุ่ม  B 



๒๕ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3 
ครูประจ าช้ัน  1. นางลักขณา  แก้วเพิ่ม 2. นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง  
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 37968 เด็กชายกันต์กวี ใจชื่น std37968@pks.ac.th 
3 37970 เด็กชายแก้วขวัญ ศรีขวัญแก้ว std37970@pks.ac.th 
5 37972 เด็กชายชัยสิทธิ์ วุฒิยาลัย std37972@pks.ac.th 
7 37974 เด็กชายธนกร เวียนนอก std37974@pks.ac.th 
9 37976 เด็กชายปิยะวัฒน์ ศิลาแรง std37976@pks.ac.th 
11 37978 เด็กชายศวัสกร ศรเพชร std37978@pks.ac.th 
13 37980 เด็กชายสุรสิทธิ์ หมวกแก้ว std37980@pks.ac.th 
15 37982 เด็กชายอภิวัฒน์ คงรอด std37982@pks.ac.th 
17 37984 เด็กหญิงกฤติมา วงษ์ภักดี std37984@pks.ac.th 
19 37986 เด็กหญิงกัลยารัตน์ เนตรพลับ std37986@pks.ac.th 
21 37988 เด็กหญิงชนิภา คงวราคม std37988@pks.ac.th 
23 37990 เด็กหญิงญาดา คงเมือง std37990@pks.ac.th 
25 37992 เด็กหญิงธนพร ยลเมืองแมน std37992@pks.ac.th 
27 37994 เด็กหญิงนันทศิริ กนกโสภณ std37994@pks.ac.th 
29 37996 เด็กหญิงภัทรวดี ณัฏฐภานุพัฒน์ std37996@pks.ac.th 
31 37998 เด็กหญิงสินีนาฏ ปัญญาอ้าย std37998@pks.ac.th 
33 38000 เด็กหญิงสุณัฏฐา สีดาพรม std38000@pks.ac.th 
35 38002 เด็กหญิงสุภัทรา ทะสวัสดิ์ std38002@pks.ac.th 

 

 

 

 

 

กลุ่ม  A 



๒๖ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3 
ครูประจ าช้ัน  1. นางลักขณา  แก้วเพิ่ม 2. นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง  
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 37969 เด็กชายเกียรติยศ กระบูรณ์ std37969@pks.ac.th 
4 37971 เด็กชายจิรายุ เนื้อไม้ std37971@pks.ac.th 
6 37973 เด็กชายทฤษฎี กลั่นเกลี้ยง std37973@pks.ac.th 
8 37975 เด็กชายปรัชญา สังแอ๊ด std37975@pks.ac.th 
10 37977 เด็กชายวัณณุวรรธน์ ตรีเศียร std37977@pks.ac.th 
12 37979 เด็กชายสิปปกร อร่ามทิพย์ std37979@pks.ac.th 
14 37981 เด็กชายสุวรรณภูมิ สาระดี std37981@pks.ac.th 
16 37983 เด็กชายเอกภพ จิโนค า std37983@pks.ac.th 
18 37985 เด็กหญิงกัญญาพร คงปรางดี std37985@pks.ac.th 
20 37987 เด็กหญิงกิตตินาท ประติโก std37987@pks.ac.th 
22 37989 เด็กหญิงชาลินี ค ามะดา std37989@pks.ac.th 
24 37991 เด็กหญิงทิฆัมพร ทองค าสุก std37991@pks.ac.th 
26 37993 เด็กหญิงธิดารัตน์ คนธรรม์ std37993@pks.ac.th 
28 37995 เด็กหญิงพัชรีพร ค าจ านงค์ std37995@pks.ac.th 
30 37997 เด็กหญิงศุภัชญา แซมสีม่วง std37997@pks.ac.th 
32 37999 เด็กหญิงสุชานาถ คูณแก้ว std37999@pks.ac.th 
34 38001 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บรรจงฤทธิ์ std38001@pks.ac.th 
36 38003 เด็กหญิงโสภิตนภา โพธิ์เส็ง std38003@pks.ac.th 

 

 

 

 

 

กลุ่ม  B 



๒๗ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4 
ครูประจ าช้ัน นางวรรณี  วรรณา 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 38004 เด็กชายกอบศักดิ์ ยูงทอง std38004@pks.ac.th 
3 38006 เด็กชายคมน์คณิน ประเสริฐชัยภูมิ std38006@pks.ac.th 
5 38008 เด็กชายณัฐธัญ นิลประสิทธิ์ std38008@pks.ac.th 
7 38010 เด็กชายธนพล พลซา std38010@pks.ac.th 
9 38012 เด็กชายปรวัฒน์ ชมมัย std38012@pks.ac.th 
11 38014 เด็กชายภาณุพงศ์ สักพุ่ม std38014@pks.ac.th 
13 38016 เด็กชายสรธร โภชนะสมบัติ std38016@pks.ac.th 
15 38018 เด็กหญิงกอบกุล ศรีอบมา std38018@pks.ac.th 
17 38020 เด็กหญิงชลลดา วันทยกุล std38020@pks.ac.th 
19 38022 เด็กหญิงดลลภัส สีทอง std38022@pks.ac.th 
21 38024 เด็กหญิงธนัษฐา อ่ิมอรชร std38024@pks.ac.th 
23 38026 เด็กหญิงนวรัตน์ จันทร์วิบูลย์ std38026@pks.ac.th 
25 38028 เด็กหญิงปรัชญาพร วรายุทธ std38028@pks.ac.th 
27 38031 เด็กหญิงพัชรมัย เสาโกมุท std38031@pks.ac.th 
29 38033 เด็กหญิงรัญชิดา พรหมมา std38033@pks.ac.th 
31 38035 เด็กหญิงศศิประภา มีเมือง std38035@pks.ac.th 
33 38037 เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญเรือง std38037@pks.ac.th 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม  A 



๒๘ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4 
ครูประจ าช้ัน นางวรรณี  วรรณา 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 38005 เด็กชายคณาพงษ์ โสมา std38005@pks.ac.th 
4 38007 เด็กชายณัฐดนัย ปู่วงษ ์ std38007@pks.ac.th 
6 38009 เด็กชายธนพล ยังคง std38009@pks.ac.th 
8 38011 เด็กชายนภสินธุ์ คงสโรช std38011@pks.ac.th 
10 38013 เด็กชายพิชญุตม์ ภูม ี std38013@pks.ac.th 
12 38015 เด็กชายสมรัก เพชรมี std38015@pks.ac.th 
14 38017 เด็กชายสหรัถ พรหมมายนต์ std38017@pks.ac.th 
16 38019 เด็กหญิงกุลภรณ์ ไกรเมฆ std38019@pks.ac.th 
18 38021 เด็กหญิงณิชากร แก้วนิมิตร std38021@pks.ac.th 
20 38023 เด็กหญิงธนภรณ์ ทองมา std38023@pks.ac.th 
22 38025 เด็กหญิงธัญชนก มาขอด std38025@pks.ac.th 
24 38027 เด็กหญิงปฏิญญาภรณ์ ยุงทอง std38027@pks.ac.th 
26 38029 เด็กหญิงปรีชญาน์ แสงอุไร std38029@pks.ac.th 
28 38032 เด็กหญิงพิชชาภา แสงเรืองเดช std38032@pks.ac.th 
30 38034 เด็กหญิงรัญชิดา จันทร์ไทสกุล std38034@pks.ac.th 
32 38036 เด็กหญิงศศิวิมล อินมา std38036@pks.ac.th 
34 38038 เด็กหญิงสุชานันท์ สดใส std38038@pks.ac.th 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม  B 



๒๙ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5 
ครูประจ าช้ัน นางสาวดาวใจ  ตุนก  
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 38040 เด็กชายเกียรติศักดิ์ พูดคล่อง std38040@pks.ac.th 
3 38042 เด็กชายชินาธิป ศรีสุทธิ์ std38042@pks.ac.th 
5 38044 เด็กชายฐิติวุฒิ สุขโชติ std38044@pks.ac.th 
7 38046 เด็กชายฌัชชัย ประมาณเมือง std38046@pks.ac.th 
9 38049 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ สังข์ทอง std38049@pks.ac.th 
11 38052 เด็กชายยุทธการ ป้องทัพไทย std38052@pks.ac.th 
13 38054 เด็กชายวรปรัชญ์ ดาสนม std38054@pks.ac.th 
15 38056 เด็กชายสรากร สะสม std38056@pks.ac.th 
17 38057 เด็กหญิงกนกวรรณ ควรสมบัติ std38057@pks.ac.th 
19 38059 เด็กหญิงชญาดา นิลสันเทียะ std38059@pks.ac.th 
21 38061 เด็กหญิงณัฐธิชา พิลาแดง std38061@pks.ac.th 
23 38063 เด็กหญิงนพมาศ ถาวรหงษ์ std38063@pks.ac.th 
25 38065 เด็กหญิงนิรัชชา เชี่ยวชาญ std38065@pks.ac.th 
27 38067 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ อาคม std38067@pks.ac.th 
29 38069 เด็กหญิงปัณฑิตา พรมชา std38069@pks.ac.th 
31 38071 เด็กหญิงพิณทิพย์ ค าภาพันธุ์ std38071@pks.ac.th 
33 38073 เด็กหญิงมุทิตา มิ่งเมือง std38073@pks.ac.th 
35 38075 เด็กหญิงวันวิสา จันทร์ทอง std38075@pks.ac.th 
37 38077 เด็กหญิงอมราพร ปิ่นศรี std38077@pks.ac.th 
39 39035 เด็กหญิงชิณาณา ชัยโฉม std39035@pks.ac.th 

 

 

 

 

กลุ่ม  A 



๓๐ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5 
ครูประจ าช้ัน นางสาวดาวใจ  ตุนก  
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 38041 เด็กชายชัยสิทธิ์ เลิศประวัติ std38041@pks.ac.th 
4 38043 เด็กชายฐิตชุกรม คงเชิญ std38043@pks.ac.th 
6 38045 เด็กชายณฐนนท์ ต่วนโต std38045@pks.ac.th 
8 38047 เด็กชายธนวัฒน์ จันหีบ std38047@pks.ac.th 
10 38050 เด็กชายพีรวิชญ์ มีตาบุญ std38050@pks.ac.th 
12 38053 เด็กชายรพีภัทร กล้ากสิการณ์ std38053@pks.ac.th 
14 38055 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์เพ็ชร std38055@pks.ac.th 
16 39720 เด็กชายกันตพงษ์   พันธ์พีรเดช std39720@pks.ac.th 
18 38058 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุกเมือง std38058@pks.ac.th 
20 38060 เด็กหญิงณัฏฐนิชา บุญเรือง std38060@pks.ac.th 
22 38062 เด็กหญิงณัฐนันท์ พุ่มเรือง std38062@pks.ac.th 
24 38064 เด็กหญิงนฤภร พาลารักษ์ std38064@pks.ac.th 
26 38066 เด็กหญิงบุศดี ศรีเมือง std38066@pks.ac.th 
28 38068 เด็กหญิงปริศนา เดชรัมย์ std38068@pks.ac.th 
30 38070 เด็กหญิงพรญาณี บ ารุงอ่วม std38070@pks.ac.th 
32 38072 เด็กหญิงเพราพิลาศ ครองตะเคียน std38072@pks.ac.th 
34 38074 เด็กหญิงลลิตวดี ถารนะ std38074@pks.ac.th 
36 38076 เด็กหญิงอนิสา สุกสวย std38076@pks.ac.th 
38 38482 เด็กหญิงวิริยาพร พลฉวี std38482@pks.ac.th 
40 39036 เด็กหญิงปาณิสรา สีบสุยะ std39036@pks.ac.th 

 

 

 

 

กลุ่ม  B 



๓๑ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๖ 
ครูประจ าช้ัน 1. นางพวงเพ็ญ  จิตหมั่น 2. นายภัทรพงศ์  ผุยผัน 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 38078 เด็กชายกานต์ณัฐ สินภูมิภาณุรักษ์ std38078@pks.ac.th 
3 38080 เด็กชายชนะภัย โนเรียง std38080@pks.ac.th 
5 38082 เด็กชายณัฐภูมิ ขวาขันธ์ std38082@pks.ac.th 
7 38084 เด็กชายนันทวุฒิ เนตรน้อง std38084@pks.ac.th 
9 38086 เด็กชายพิทวัส ทองต้อย std38086@pks.ac.th 
11 38089 เด็กชายรชต ล่ าชม std38089@pks.ac.th 
13 38091 เด็กชายวรเมธ บุญใหญ่ std38091@pks.ac.th 
15 38093 เด็กชายวีระชัย กิจติยะ std38093@pks.ac.th 
17 38095 เด็กชายอภิวิชญ์ มาตราช std38095@pks.ac.th 
19 38096 เด็กหญิงกานต์ธิดา พิชิตสิทธิโชค std38096@pks.ac.th 
21 38098 เด็กหญิงจริญา นวลเกตุ std38098@pks.ac.th 
23 38100 เด็กหญิงชนิตา ศิลาแรง std38100@pks.ac.th 
25 38102 เด็กหญิงณัฐริกา วีระศักดิ์ std38102@pks.ac.th 
27 38105 เด็กหญิงเบญญา แก้วเกิด std38105@pks.ac.th 
29 38107 เด็กหญิงพนิดา อุดม std38107@pks.ac.th 
31 38109 เด็กหญิงแพรวผกา รักชนะงาม std38109@pks.ac.th 
33 38111 เด็กหญิงมุธิตา พรมโคตรค้า std38111@pks.ac.th 
35 38114 เด็กหญิงสุรีย์พร ด่านนอก std38114@pks.ac.th 
37 39046 เด็กหญิงณัฐติกานต์ ศรีโสภา std39046@pks.ac.th 
39 39049 เด็กหญิงสุภาวดี โชคบัณฑิต std39049@pks.ac.th 
41 39722 เด็กหญิงสิณีนาถ   แสงทอง std39722@pks.ac.th 

 

 

 

กลุ่ม  A 



๓๒ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๖ 
ครูประจ าช้ัน 1. นางพวงเพ็ญ  จิตหมั่น 2. นายภัทรพงศ์  ผุยผัน 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 38079 เด็กชายโกวิท แพงศรี std38079@pks.ac.th 
4 38081 เด็กชายณัฐชนนท์ นาหนองตุม std38081@pks.ac.th 
6 38083 เด็กชายธนกร พ่ึงส าราญ std38083@pks.ac.th 
8 38085 เด็กชายปองคุณ จันทา std38085@pks.ac.th 
10 38087 เด็กชายพีรพงศ์ ภู่เกษร std38087@pks.ac.th 
12 38090 เด็กชายรัฐภูม ิ ชอบธรรม std38090@pks.ac.th 
14 38092 เด็กชายวีรยุทธ พูทับ std38092@pks.ac.th 
16 38094 เด็กชายศุภกานต์ ช่วยเมือง std38094@pks.ac.th 
18 38338 เด็กชายถิรวุฒิ มั่นศรี std38338@pks.ac.th 
20 38097 เด็กหญิงคุณัญญา ทองเวียง std38097@pks.ac.th 
22 38099 เด็กหญิงจีรนันท์ อยู่งาม std38099@pks.ac.th 
24 38101 เด็กหญิงณัฐกมล สุกเมือง std38101@pks.ac.th 
26 38104 เด็กหญิงนพรดา สังฆจันทร์ std38104@pks.ac.th 
28 38106 เด็กหญิงปริญญา ไกรมุด std38106@pks.ac.th 
30 38108 เด็กหญิงพัชราภา บุญยวง std38108@pks.ac.th 
32 38110 เด็กหญิงภคพร กันพรมมา std38110@pks.ac.th 
34 38113 เด็กหญิงสายรุ้ง ทองสังข์ std38113@pks.ac.th 
36 38115 เด็กหญิงอรปรียา แสงอุทัย std38115@pks.ac.th 
38 39052 เด็กหญิงพิมพร ยวงรัมย์ std39052@pks.ac.th 
40 39721 เด็กหญิงรุจิรา   ดีพิมาย std39721@pks.ac.th 

 

 

 

 

กลุ่ม  B 



๓๓ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๗ 
ครูประจ าช้ัน นางพฤกษชาติ  ศรลัมพ์ และ นางสาวดวงกมล ธูปหอม 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 38116 เด็กชายกนกพล ทาบุตตะ std38116@pks.ac.th 
3 38118 เด็กชายกษิตนาท บุญยอด std38118@pks.ac.th 
5 38120 เด็กชายไกรสร สังข์ทอง std38120@pks.ac.th 
7 38122 เด็กชายณัฐดนัย นามสว่าง std38122@pks.ac.th 
9 38124 เด็กชายธนกร แก้วบาง std38124@pks.ac.th 
11 38126 เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนทอง std38126@pks.ac.th 
13 38128 เด็กชายธนาวุฒิ กิ่งไทร std38128@pks.ac.th 
15 38130 เด็กชายนิติวัฒน์ กึนสี std38130@pks.ac.th 
17 38132 เด็กชายภูมิภัทร เถียรอ่ า std38132@pks.ac.th 
19 38134 เด็กชายรัฐภูม ิ ภูคันทา std38134@pks.ac.th 
21 38136 เด็กชายวรวัชร  นุ่มน้อย std38136@pks.ac.th 
23 38138 เด็กชายศิรวิชญ์ จันทะคุณ std38138@pks.ac.th 
25 38140 เด็กชายสุพรรณกิจ กอนตา std38140@pks.ac.th 
27 38142 เด็กชายอัครชัย นกมั่น std38142@pks.ac.th 
29 38489 เด็กชายสิทธิโชค ทองยา std38489@pks.ac.th 
31 38143 เด็กหญิงอริสรา สายวงสอน std38143@pks.ac.th 
33 38145 เด็กหญิงธัญชนก ช่างทอง std38145@pks.ac.th 
35 38148 เด็กหญิงปภาดา กงถัน std38148@pks.ac.th 
37 38150 เด็กหญิงปิยะธิดา ทัพพังเที่ยม std38150@pks.ac.th 
39 38152 เด็กหญิงอุมากร เมืองมาร std38152@pks.ac.th 

 

 

 

 

กลุ่ม  A 



๓๔ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๗ 
ครูประจ าช้ัน นางพฤกษชาติ  ศรลัมพ์ และ นางสาวดวงกมล ธูปหอม 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 38117 เด็กชายกฤษฎา เรืองกาทิพย์ std38117@pks.ac.th 
4 38119 เด็กชายการัณยภาส ศักดารักษ์ std38119@pks.ac.th 
6 38121 เด็กชายจิรายุ ไชยมงคล std38121@pks.ac.th 
8 38123 เด็กชายณัฒพัฒน์ บุญเพ็ง std38123@pks.ac.th 
10 38125 เด็กชายธนกฤต แก่นสาร์ std38125@pks.ac.th 
12 38127 เด็กชายธนวัต แซมสีม่วง std38127@pks.ac.th 
14 38129 เด็กชายธรรมรักษ์ ทองเพ็ชร std38129@pks.ac.th 
16 38131 เด็กชายบูรพา เมืองค า std38131@pks.ac.th 
18 38133 เด็กชายรพีภัทร พันธุ์เถื่อน std38133@pks.ac.th 
20 38135 เด็กชายวรพต บุญเรือน std38135@pks.ac.th 
22 38137 เด็กชายวิชยา โชติสิทธิเมธา std38137@pks.ac.th 
24 38139 เด็กชายศิลากร แพนพรหมมา std38139@pks.ac.th 
26 38141 เด็กชายอภิสิทธิ์ สร้อยสูงเนิน std38141@pks.ac.th 
28 38439 เด็กชายจิรภัทร ทองมากุล std38439@pks.ac.th 
30 39066 เด็กชายเจนวิทย์ ห้าวหาญ std39066@pks.ac.th 
32 38144 เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ ออกแมน std38144@pks.ac.th 
34 38147 เด็กหญิงนุภารัตน์ ยงยุทธ์ std38147@pks.ac.th 
36 38149 เด็กหญิงประภัสสร เดชบ ารุง std38149@pks.ac.th 
38 38151 เด็กหญิงอรณิชา สมนาม std38151@pks.ac.th 
40 38484 เด็กหญิงอาจารียา เกตุอุไร std38484@pks.ac.th 

 

 

 

 

กลุ่ม  B 



๓๕ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๘ 
ครูประจ าช้ัน นายมงคล อ่อนศรี 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 38154 เด็กชายณัฐภัทร แก้วเข้ม std38154@pks.ac.th 
3 38157 เด็กชายเทพตะวัน ตันสอน std38157@pks.ac.th 
5 38159 เด็กชายธาดา เดอ ยอง std38159@pks.ac.th 
7 38161 เด็กชายนิธินนท์ ทองเสงี่ยม std38161@pks.ac.th 
9 38164 เด็กชายปาราเมศ สร้อยภู่ระย้า std38164@pks.ac.th 
11 38166 เด็กชายภูมิธนนท์ อยู่เพชร std38166@pks.ac.th 
13 38169 เด็กชายภูวดล คุ้มดี std38169@pks.ac.th 
15 38171 เด็กชายเรวัตร พรมแสน std38171@pks.ac.th 
17 38175 เด็กชายวุฒิสิทธิ์ ศรีริต std38175@pks.ac.th 
19 38177 เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญจันทร์เชย std38177@pks.ac.th 
21 38179 เด็กหญิงชลทิชา พรมทอง std38179@pks.ac.th 
23 38181 เด็กหญิงดารารัตน์ อัศวมงคล std38181@pks.ac.th 
25 38183 เด็กหญิงทิฆัมพร   แก้วด้วง std38183@pks.ac.th 
27 38185 เด็กหญิงทิพวรรณ กลขุนทศ std38185@pks.ac.th 
29 38187 เด็กหญิงบุษรากร   ด างาม std38187@pks.ac.th 
31 38189 เด็กหญิงเพ็ญเพชร โลเด std38189@pks.ac.th 
33 38191 เด็กหญิงวิชญาดา อินมา std38191@pks.ac.th 
35 39039 เด็กหญิงอัญญาณี ภาพสิงห์ std39039@pks.ac.th 
36 39723 เด็กหญิงพิชญาภา   แก้วใบ std39723@pks.ac.th 

 

 

 

 

กลุ่ม  A 



๓๖ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๘ 
ครูประจ าช้ัน นายมงคล อ่อนศรี 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 38156 เด็กชายณัฐวุฒิ เพ่ิมพูลทรัพย์ std38156@pks.ac.th 
4 38158 เด็กชายธรรมธัช มหาราช std38158@pks.ac.th 
6 38160 เด็กชายธีรเมธ พานทองค า std38160@pks.ac.th 
8 38163 เด็กชายปฐมพร โปรยขุนทด std38163@pks.ac.th 
10 38165 เด็กชายภาลุพงษ์ ภู่ระหงษ์ std38165@pks.ac.th 
12 38168 เด็กชายภูวดล จีเศียร std38168@pks.ac.th 
14 38170 เด็กชายรุ่งเกียรติ สายค ามี std38170@pks.ac.th 
16 38173 เด็กชายวรเมธ   ปาลากุล std38173@pks.ac.th 
18 38176 เด็กชายศิริวิท ถ้ าหิน std38176@pks.ac.th 
20 38178 เด็กหญิงจุฑามาศ สลุงอยู่ std38178@pks.ac.th 
22 38180 เด็กหญิงณิชาพร เยี่ยมสวน std38180@pks.ac.th 
24 38182 เด็กหญิงเต็มฟ้า จ าปาเงิน std38182@pks.ac.th 
26 38184 เด็กหญิงทิตาพร บุญมี std38184@pks.ac.th 
28 38186 เด็กหญิงธิติมา   แก้วพิกุล std38186@pks.ac.th 
30 38188 เด็กหญิงพรนภา ช้างเขียว std38188@pks.ac.th 
32 38190 เด็กหญิงวราภรณ์ มาพุฒ std38190@pks.ac.th 
34 38192 เด็กหญิงอารีย์ลักญ์ โยเฮือง std38192@pks.ac.th 
36 39041 เด็กหญิงวรินทร์ สิริรัตตกูล std39041@pks.ac.th 

 

 

 

 

 

กลุ่ม  B 



๓๗ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๙ 
ครูประจ าช้ัน นายมิตรสัน ด้วงธรรม 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 38194 เด็กชายเกริกฤทธิ์ ตันธราพรฤกษ์ std38194@pks.ac.th 
3 38197 เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์ภูม ิ std38197@pks.ac.th 
5 38199 เด็กชายทศพร สีหะ std38199@pks.ac.th 
7 38201 เด็กชายธราธาร สมสร้าง std38201@pks.ac.th 
9 38203 เด็กชายนนทกร นวลอ่อน std38203@pks.ac.th 
11 38205 เด็กชายปฎิญญา รอดมา std38205@pks.ac.th 
13 38208 เด็กชายปิติ ชัยเชิด std38208@pks.ac.th 
15 38210 เด็กชายพงศกร อุดแก้ว std38210@pks.ac.th 
17 38213 เด็กชายภควัทร แก้วทา std38213@pks.ac.th 
19 38215 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ใจกล้า std38215@pks.ac.th 
21 38217 เด็กชายริสัน มั่นคง std38217@pks.ac.th 
23 38219 เด็กชายวีรยุทธ นาทองค า std38219@pks.ac.th 
25 38221 เด็กชายศิริชัย ขวัญเจริญ std38221@pks.ac.th 
27 38223 เด็กชายอัษฎาวุฒิ แก้วภิรมย์ std38223@pks.ac.th 
29 38224 เด็กหญิงกมลชนก   คุมสุม std38224@pks.ac.th 
31 38227 เด็กหญิงนาตาชา อยู่เสดียง std38227@pks.ac.th 
33 38229 เด็กหญิงปราวีณา พรมตา std38229@pks.ac.th 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม  A 



๓๘ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๙ 
ครูประจ าช้ัน นายมิตรสัน ด้วงธรรม 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 38195 เด็กชายชัยวรุตฐ์ เจริญพันธุ์ std38195@pks.ac.th 
4 38198 เด็กชายดุลยวัต โป๋ข า std38198@pks.ac.th 
6 38200 เด็กชายธนธรณ์ พลหลาย std38200@pks.ac.th 
8 38202 เด็กชายธีรพงศ์ แก้งค า std38202@pks.ac.th 
10 38204 เด็กชายนิรันพัชร์ สุพัฒนียกุล std38204@pks.ac.th 
12 38207 เด็กชายปรัชญา   อิศรางกูร ณ อยุธยา std38207@pks.ac.th 
14 38209 เด็กชายปิติภัทร   งามสอาด std38209@pks.ac.th 
16 38211 เด็กชายพุฒินันท์ ชื่นสุข std38211@pks.ac.th 
18 38214 เด็กชายภูริณัฐ สีดา std38214@pks.ac.th 
20 38216 เด็กชายรพีภัทร ฉิมไหล std38216@pks.ac.th 
22 38218 เด็กชายวรชิต   โพธิ์ปลัด std38218@pks.ac.th 
24 38220 เด็กชายวุฒิชัย ทาทอง std38220@pks.ac.th 
26 38222 เด็กชายศุภโชติ เพชระบูรณิน std38222@pks.ac.th 
28 39048 เด็กชายคมสัน ชมภู std39048@pks.ac.th 
30 38225 เด็กหญิงจันทรรัตน์ อุดแก้ว std38225@pks.ac.th 
32 38228 เด็กหญิงนิธิตา พรมเวียง std38228@pks.ac.th 
34 38230 เด็กหญิงภัทรธิดา สุพยา std38230@pks.ac.th 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม  B 



๓๙ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๑๐ 
ครูประจ าช้ัน 1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรษ 2. นางสาวสุนิศา  บุญยโกวิท 
  
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

1 38235 เด็กชายจักรกฤษณ์ ค าเฉย std38235@pks.ac.th 
3 38239 เด็กชายชนาธิป มะโนชัย std38239@pks.ac.th 
5 38241 เด็กชายณัฐภูมิ จันสี std38241@pks.ac.th 
7 38243 เด็กชายนันธพงศ์ ร้ายกับดี std38243@pks.ac.th 
9 38245 เด็กชายพงศกร   จิตวิจารณ์ std38245@pks.ac.th 
11 38247 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วค า std38247@pks.ac.th 
13 38249 เด็กชายภคิน มะทา std38249@pks.ac.th 
15 38252 เด็กชายวรพล เอ่ียมประเสริฐ std38252@pks.ac.th 
17 38254 เด็กชายวัฒนชัย สุกเมือง std38254@pks.ac.th 
19 38256 เด็กชายอัครวินท์ สุนทรแสง std38256@pks.ac.th 
21 38257 เด็กหญิงกมลพรรณ   ทองสุขมาก std38257@pks.ac.th 
23 38259 เด็กหญิงจิรภัทร์ มีแสนสงค์ std38259@pks.ac.th 
25 38261 เด็กหญิงญาณิกาภรณ์ วันทอง std38261@pks.ac.th 
27 38263 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ คงประยูร std38263@pks.ac.th 
29 38266 เด็กหญิงวรัญญา โนรี std38266@pks.ac.th 
31 38268 เด็กหญิงศิรประภา กองยัง std38268@pks.ac.th 
33 38270 เด็กหญิงอภิญญา ปิ่นใจ std38270@pks.ac.th 

 

  
 
 
 
 
 

กลุ่ม  A 



๔๐ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.๑๐ 
ครูประจ าช้ัน 1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรษ 2. นางสาวสุนิศา  บุญยโกวิท 
  
 
 
 
 
 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว  ชื่อ - สกุล อีเมล 

2 38236 เด็กชายจีรวัฒน์ บรรเทา std38236@pks.ac.th 
4 38240 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ กลับประทุม std38240@pks.ac.th 
6 38242 เด็กชายธีรพงศ์ พลธรรม std38242@pks.ac.th 
8 38244 เด็กชายปัณณธร ศรีอักษร std38244@pks.ac.th 
10 38246 เด็กชายพงศภัค ปันนา std38246@pks.ac.th 
12 38248 เด็กชายภควัต มานะประดิษฐ์ std38248@pks.ac.th 
14 38250 เด็กชายมงคล คงสวัสดิ์ std38250@pks.ac.th 
16 38253 เด็กชายวรพล พลกัน std38253@pks.ac.th 
18 38255 เด็กชายอนุชิต ดีดาร์ std38255@pks.ac.th 
20 38440 เด็กชายระพีพัฒน์ หลักค า std38440@pks.ac.th 
22 38258 เด็กหญิงกาญณภา พรหมเทวา std38258@pks.ac.th 
24 38260 เด็กหญิงชมพูนุช งามดี std38260@pks.ac.th 
26 38262 เด็กหญิงณภัทร แสงนก std38262@pks.ac.th 
28 38264 เด็กหญิงทิวาวรรณ ปันแสน std38264@pks.ac.th 
30 38267 เด็กหญิงวิภาดา จันทร์ดีบัว std38267@pks.ac.th 
32 38269 เด็กหญิงสุจิตรา สายโลหิต std38269@pks.ac.th 
34 38474 เด็กหญิงนภัสสร เขาแก้ว std38474@pks.ac.th 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม  B 



๔๑ 
  

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 

คู่มือการจัดการเรียนการสอน ม.3  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

สงวนลิขสิทธิ์  
โรงเรียนเพชรพิทยาคม 210 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
งานวิชาการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
โทรศัพท์ 056-722462 
เว็บไซต์ www.pks.ac.th 
 


