
ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ช้ัน E-mail Password Link Meet 
ม.1/1 m1-1_64@pccst.ac.th Som10345 https://meet.google.com/ynu-ypti-zpb 
ม.1/2 m1-2_64@pccst.ac.th Fok60740 https://meet.google.com/mqj-ptim-pmf 
ม.1/3 m1-3_64@pccst.ac.th Kav01336 https://meet.google.com/mkr-cfzc-cbx 
ม.1/4 m1-4_64@pccst.ac.th Has04320 https://meet.google.com/iap-qnup-hxm 
ม.2/1 m2-1_64@pccst.ac.th Hab37983 https://meet.google.com/xjg-vzan-ote 
ม.2/2 m2-2_64@pccst.ac.th Fuh75436 https://meet.google.com/bda-ivot-wrk 
ม.2/3 m2-3_64@pccst.ac.th Ran11499 https://meet.google.com/iti-zbis-ymm 
ม.2/4 m2-4_64@pccst.ac.th Wob70285 https://meet.google.com/ypr-wvkx-qvr 
ม.3/1 m3-1_64@pccst.ac.th Muh28076 https://meet.google.com/iiz-fawq-ntt 
ม.3/2 m3-2_64@pccst.ac.th Juc33846 https://meet.google.com/dgt-tkny-ifq 
ม.3/3 m3-3_64@pccst.ac.th Baw24397 https://meet.google.com/uzj-dmga-qrw 

ม.3/4+ม.3/5 m3-4_64@pccst.ac.th Kan23316 https://meet.google.com/rnj-oodf-vvy 
ม.3/5 m3-5_64@pccst.ac.th Roc69337 https://meet.google.com/eac-izpj-amb 
ม.4/1 m4-1_64@pccst.ac.th Kaw55487 https://meet.google.com/pkd-rbev-odn 
ม.4/2 m4-2_64@pccst.ac.th Huc47976 https://meet.google.com/xyt-eost-jvz 
ม.4/3 m4-3_64@pccst.ac.th Doq82793 https://meet.google.com/cre-usfo-njq 
ม.4/4 m4-4_64@pccst.ac.th Gav25988 https://meet.google.com/zup-zmht-nmr 
ม.4/5 m4-5_64@pccst.ac.th Bup41134 https://meet.google.com/gns-tzbi-fvo 
ม.4/6 m4-6_64@pccst.ac.th Qom34120 https://meet.google.com/pbt-pdfi-pze 
ม.5/1 m5-1_64@pccst.ac.th Map54214 https://meet.google.com/wqc-ysus-ipr 
ม.5/2 m5-2_64@pccst.ac.th Nov23884 https://meet.google.com/mdr-jtnr-ipe 
ม.5/3 m5-3_64@pccst.ac.th Hov53059 https://meet.google.com/agi-pwcs-wmv 
ม.5/4 m5-4_64@pccst.ac.th Poj55513 https://meet.google.com/gvu-ejhi-piz 
ม.5/5 m5-5_64@pccst.ac.th Bak10512 https://meet.google.com/czk-uiwy-vys 
ม.5/6 m5-6_64@pccst.ac.th Bam10091 https://meet.google.com/tcf-ufkb-wus 
ม.6/1 m6-1_64@pccst.ac.th Gux67120 https://meet.google.com/gtf-bdqk-psx 
ม.6/2 m6-2_64@pccst.ac.th Kuk47952 https://meet.google.com/btt-xuqg-jeo 
ม.6/3 m6-3_64@pccst.ac.th Muy27388 https://meet.google.com/onu-aauf-oic 
ม.6/4 m6-4_64@pccst.ac.th Kot12745 https://meet.google.com/uwa-ekag-ept 
ม.6/5 m6-5_64@pccst.ac.th Fuy97755 https://meet.google.com/xou-ebmm-sto 
ม.6/6 m6-6_64@pccst.ac.th Quy11106 https://meet.google.com/pod-wocr-okd 

หมายเหตุ : ครผูู้สอนบันทึกแบบติดตามการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการรู้ในแต่ละวัน  
http://gg.gg/ukqsn 
 
 
 

 

          มีต่อหน้า 2  

 

 

สำหรับครูผู้สอน 
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ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ลิงก์ Google Meet 
ท20205 คารมคมความคิด   https://meet.google.com/lookup/bneavtf3mn 
ท20204 การอ่านคิดวิเคราะห์   https://meet.google.com/ecj-kruv-mav 
ค20211 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพีชคณิต   https://meet.google.com/lookup/gxhwonv4pj 
ค20212 สถิติเบ้ืองต้น          https://meet.google.com/lookup/gocqftahxn 
ญ20203 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร  https://meet.google.com/lookup/d4q5nbrzvz 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ลิงก์ Google Meet 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ https://meet.google.com/lookup/dupy5ayist 
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี https://meet.google.com/ick-yhou-uxa                                         
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา https://meet.google.com/wcp-qyvx-ghk 
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ https://meet.google.com/nhb-qoyb-dci 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 สาขาฟิสิกส์ https://meet.google.com/lookup/dupy5ayist 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 สาขาเคมี https://meet.google.com/ick-yhou-uxa                                         
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 
สาขาชีววิทยา 

https://meet.google.com/wcp-qyvx-ghk 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 
สาขาคอมพิวเตอร์ 

https://meet.google.com/nhb-qoyb-dci 

 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ลิงก์ Google Meet 
ท30208 การเขียนร้อยกรอง   https://meet.google.com/lookup/hp3qr63i4t 
ท30207 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก   https://meet.google.com/rjf-dcfm-qmy 
ค30210 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจำนวน https://meet.google.com/lookup/gi7iys73ls 
ค30214 คอมบินาทอริก 1 , 2 https://meet.google.com/lookup/cnntfb5oxz 
ค30220 ทฤษฎีกราฟ     https://meet.google.com/lookup/ al673vesiu 
ค30222 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น  https://meet.google.com/lookup/evfnqrnlpy 
ค30222 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น  https://meet.google.com/lookup/ggc7cna4v4 
ว30274 อุทยานธรณีสตูล      https://meet.google.rwi-ujrm-rfg 

หมายเหตุ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาภาษา ท30208, ท30207 ให้เข้าห้องเรียน คาบ 8-9 ของวันศุกร ์

 

สำหรับครูผู้สอน 


