
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 

1 นางจารุวรรณ  ยังรักษา 
  
  
  
  

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5  

ม.6/4 google classroom/ 
google  meet/Line 

3vfzkj5 ningjaruwann 0871193842 youngraksa.ning@gmail.com 

ค33101  คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5  

ม.6/10 google classroom/ 
google  meet/Line 

3pp3nwf ningjaruwann 0871193842 youngraksa.ning@gmail.com 

ค33101  คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/19 google classroom/ 
google  meet/Line 

5z7hah4 ningjaruwann 0871193842 youngraksa.ning@gmail.com 

ค33211  คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/4 google classroom/ 
google  meet/Line 

lgzczvy ningjaruwann 0871193842 youngraksa.ning@gmail.com 

ค33211  คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/10 google classroom/ 
google  meet/Line 

ccv5sgo ningjaruwann 0871193842 youngraksa.ning@gmail.com 

2 นางสาวทิพนาร ี
ฃจําปานอย 
  
  
  

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/2 google classroom/ 
google  meet/Line 

4npdsx6 noknlfna 0865328516 thipnaree@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/12 google classroom/ 
google  meet/Line 

aupjwzr noknlfna 0865328516 thipnaree@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/20 google classroom/ 
google  meet/Line 

2iauypr noknlfna 0865328516 thipnaree@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/26 google classroom/ 
google  meet/Line 

trse7mn noknlfna 0865328516 
 
 
 

thipnaree@pibul.ac.th 



ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 
 

  
  

ค33211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/2 google classroom/ 
google  meet/Line 

4npdsx6 noknlfna 0865328516 thipnaree@pibul.ac.th 

ค33211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/12 google classroom/ 
google  meet/Line 

aupjwzr noknlfna 0865328516 thipnaree@pibul.ac.th 

3 นายยอดยิ่ง  ทองหลอ 
  
  
  
  
  

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/6 google classroom/ 
google  meet/Line 

kihaqzp yodmath 891099930 yodying@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/13 google classroom/ 
google  meet/Line 

znryszz yodmath 891099930 yodying@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/21 google classroom/ 
google  meet/Line 

mmgbyql yodmath 891099930 yodying@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/22 google classroom/ 
google  meet/Line 

syaz3oi yodmath 891099930 yodying@pibul.ac.th 

ค33211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/6 google classroom/ 
google  meet/Line 

kihaqzp yodmath 891099930 yodying@pibul.ac.th 

ค33211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/13 google classroom/ 
google  meet/Line 

znryszz yodmath 891099930 yodying@pibul.ac.th 

4 นางสาวอรวรรณ  
จันทองเทศ 
  

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5  

ม.6/7 google classroom/ 
google  meet/Line 

lxuux4d orara_chan 0865619133 orawan@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/8 google classroom/ 
google  meet/Line 

5a6c3jt orara_chan 0865619133 
 
 
 

orawan@pibul.ac.th 



ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 
 

  
  
  
  
  

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/24 google classroom/ 
google  meet/Line 

3aozn5d orara_chan 0865619133 orawan@pibul.ac.th 

ค33105 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 
(โครงการพิเศษ) 

ม.6/1 google classroom/ 
google  meet/Line 

akq4bd2 orara_chan 0865619133 orawan@pibul.ac.th 

ค33211  คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/7 google classroom/ 
google  meet/Line 

jycnjts orara_chan 0865619133 orawan@pibul.ac.th 

ค33211  คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/8 google classroom/ 
google  meet/Line 

ai6kpnq orara_chan 0865619133 orawan@pibul.ac.th 

ค33264 โครงงาน
คณิตศาสตร 2 

ม.6/1 google classroom/ 
google  meet/Line 

wwmmtx7 orara_chan 0865619133 orawan@pibul.ac.th 

5 นายกีรต ิ ศุภภัควรุจา 
  
  

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/3 google classroom, 
google meet, 
messenger 

lpobji5 chinra12 0819813385 keerati@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/11 google classroom, 
google meet, 
messenger 

y5dkt7p chinra12 0819813385 keerati@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/18 google classroom, 
google meet, 
messenger 

oc4wid7 chinra12 0819813385 
 
 
 
 

keerati@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



 
  
  
  
  

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/25 google classroom, 
google meet, 
messenger 

sps32do chinra12 0819813385 keerati@pibul.ac.th 

ค33211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/3 google classroom, 
google meet, 
messenger 

lpobji5 chinra12 0819813385 keerati@pibul.ac.th 

ค33211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/11 google classroom, 
google meet, 
messenger 

y5dkt7p chinra12 0819813385 keerati@pibul.ac.th 

                
6 นายพงศพล  สันโดษ 

  
  
  
  

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/5 google classroom/ 
google  meet/Line 

uezb6wz phongponsandost 0866151767 phongponsandost@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/9 google classroom/ 
google  meet/Line 

jcrjdbl phongponsandost 0866151767 phongponsandost@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/14 google classroom/ 
google  meet/Line 

pyj4r4m phongponsandost 0866151767 phongponsandost@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/23 google classroom/ 
google  meet/Line 

m3jye2m phongponsandost 0866151767 phongponsandost@pibul.ac.th 

ค33211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/5 google classroom/ 
google  meet/Line 

qcpu7sp phongponsandost 0866151767 
 
 
 

phongponsandost@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



 
  ค33211 คณิตศาสตร

เพ่ิมเตมิ 5 
ม.6/9 google classroom/ 

google  meet/Line 
puuwbez phongponsandost 0866151767 phongponsandost@pibul.ac.th 

7 นางสาวอรกัญญา ปดเต 
  
  
  
  
  

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/15 Google Classroom, 
Google Meet, Line 
กลุม 

zpsqg4k  0899943218 orakunya@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/16 Google Classroom, 
Google Meet, Line 
กลุม 

kgvlem5  0899943218 orakunya@pibul.ac.th 

ค33101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 5 

ม.6/17 Google Classroom, 
Google Meet, Line 
กลุม 

q2vvyop  0899943218 orakunya@pibul.ac.th 

ค33231 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/15 Google Classroom, 
Google Meet, Line 
กลุม 

zpsqg4k  0899943218 orakunya@pibul.ac.th 

ค33231 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/16 Google Classroom, 
Google Meet, Line 
กลุม 

kgvlem5  0899943218 orakunya@pibul.ac.th 

ค33231 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 5 

ม.6/17 Google Classroom, 
Google Meet, Line 
กลุม 

q2vvyop  0899943218 
 
 
 
 

orakunya@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



8 
  
  
  
  

นางสาวกมลวรรณ หาวัน 
  
  
  
  

ค32105 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 
(โครงการพิเศษ) 

ม.5/1 Google 
Classroom+Google 
Meet 

zraegqc awe.hawan 0859689090 kamonwan_math@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/18 Google 
Classroom+Google 
Meet 

txrnhwo awe.hawan 0859689090 kamonwan_math@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/24 Google 
Classroom+Google 
Meet 

pjvbtdu awe.hawan 0859689090 kamonwan_math@pibul.ac.th 

ค32251 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 
(โครงการพิเศษ) 

ม.5/1 Google 
Classroom+Google 
Meet 

zraegqc awe.hawan 0859689090 kamonwan_math@pibul.ac.th 

ค32211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/7 Google 
Classroom+Google 
Meet 

shixdfu awe.hawan 0859689090 kamonwan_math@pibul.ac.th 

9 
  

นางยุภาพร  อรรคบุตร 
  

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/8 Google 
Classroom+Google 
Meet 

wemhipn  0957152435 yupaporn@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/13 Google 
Classroom+Google 
Meet 

ekphnhi  0957152435 yupaporn@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน  เบอรโทรศัพท E-mail 



  
  
  

  
  
  

ค32101 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/8 Google 
Classroom+Google 
Meet 

butygt6  0957152435 yupaporn@pibul.ac.th 

ค32211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/9 Google 
Classroom+Google 
Meet 

2iog66a  0957152435 yupaporn@pibul.ac.th 

ค32211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/13 Google 
Classroom+Google 
Meet 

g2u56qu  0957152435 yupaporn@pibul.ac.th 

10 
  
  
  

นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ 
  
  
  

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม. 5/2 Google 
Classroom+Google 
Meet 

6wx75ht  0803564244 manlika@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/4 Google 
Classroom+Google 
Meet 

zy2xfrd  0803564244 manlika@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/14 Google 
Classroom+Google 
Meet 

lnx3ahb  0803564244 manlika@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/20 Google 
Classroom+Google 
Meet 

6xj5c4m  0803564244 manlika@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



  
  

  
  

ค32211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/2 Google 
Classroom+Google 
Meet 

bp4w7xr  0803564244 manlika@pibul.ac.th 

ค32211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/4 Google 
Classroom+Google 
Meet 

dnkzory  0803564244 manlika@pibul.ac.th 

11 
  
  
  
  

นายศุภสฤษฎ  ชาปญญา 
  
  
  
  

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม. 5/3 Google 
Classroom+Google 
Meet 

tyq5kna BALL8762 0875394840 Ball8762@gmail.com 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/10 Google 
Classroom+Google 
Meet 

u3azkj4 BALL8762 0875394840 Ball8762@gmail.com 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/21 Google 
Classroom+Google 
Meet 

uh6kr6n BALL8762 0875394840 Ball8762@gmail.com 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/26 Google 
Classroom+Google 
Meet 

i44f4sr BALL8762 0875394840 Ball8762@gmail.com 

ค32211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/3 Google 
Classroom+Google 
Meet 

tyq5kna BALL8762 0875394840 Ball8762@gmail.com 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



    ค32211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/10 Google 
Classroom+Google 
Meet 

u3azkj4 BALL8762 0875394840 Ball8762@gmail.com 

12 
  
  
  
  
  

นายมนัส  พลชํานิ 
  
  
  
  
  

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/6 Google 
Classroom+Google 
Meet 

wnwbjkr morpol 0819064951 manus@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/11 Google 
Classroom+Google 
Meet 

u6lbkt2 morpol 0819064951 manus@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/16 Google 
Classroom+Google 
Meet 

acdth4a morpol 0819064951 manus@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/22 Google 
Classroom+Google 
Meet 

5ibenft morpol 0819064951 manus@pibul.ac.th 

ค32211 คณิตศาตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/6 Google 
Classroom+Google 
Meet 

tw2bxr4 morpol 0819064951 manus@pibul.ac.th 

ค32211 คณิตศาตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/11 Google 
Classroom+Google 
Meet 

4m6w4j7 morpol 0819064951 manus@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



13 
  
  
  
  
  

นางพรรณวิภา  จันโทกุล 
  
  
  
  
  

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/5 google classroom/ 
google  meet/Line 

tth3fip panwipa05 0836083933 panwipa@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/12 google classroom/ 
google  meet/Line 

3l5fdrp panwipa05 0836083933 panwipa@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/19 google classroom/ 
google  meet/Line 

gcwg2ak panwipa05 0836083933 panwipa@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/25 google classroom/ 
google  meet/Line 

462lrbn panwipa05 0836083933 panwipa@pibul.ac.th 

ค32211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/5 google classroom/ 
google  meet/Line 

tth3fip panwipa05 0836083933 panwipa@pibul.ac.th 

ค32211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/12 google classroom/ 
google  meet/Line 

3l5fdrp panwipa05 0836083933 panwipa@pibul.ac.th 

14 
  
  
  

นางสาวนพวรรณ 
ทับทอง 
  
  
  

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/15 google classroom/ 
google  meet/Line 

xtupd67 ไมมี ID Line 0812792851 noppawan@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/17 google classroom/ 
google  meet/Line 

tpmfh4j ไมมี ID Line 0812792852 noppawan@pibul.ac.th 

ค32231 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/15 google classroom/ 
google  meet/Line 

o4dwfwk ไมมี ID Line 0812792853 noppawan@pibul.ac.th 

ค32231 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/16 google classroom/ 
google  meet/Line 

tuwfbt4 ไมมี ID Line 0812792854 
 
 
 

noppawan@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



    ค32231 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 3 

ม.5/17 google classroom/ 
google  meet/Line 

jxg26un ไมมี ID Line 0812792855 noppawan@pibul.ac.th 

15 
  
  
  
  
  

นายฐิติพงษ  พวงจําป 
  
  
  
  
  

ค31105 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/1 google classroom, 
google meet, line 

jk5je3c thiti-phong 0817913637 thitiphong@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/13 google classroom, 
google meet, line 

uef5zek thiti-phong 0817913637 thitiphong@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/16 google classroom, 
google meet, line 

47j7izk thiti-phong 0817913637 thitiphong@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/19 google classroom, 
google meet, line 

3z5xdp2 thiti-phong 0817913637 thitiphong@pibul.ac.th 

ค31251 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/1 google classroom, 
google meet, line 

jk5je3c thiti-phong 0817913637 thitiphong@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/13 google classroom, 
google meet, line 

uef5zek thiti-phong 0817913637 thitiphong@pibul.ac.th 

16 
  

นางนงลักษณ  ใจบุญ 
  

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/18 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

zrekago 089-5567299   nonglak@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

26oaezi   
089-5567299 
 
 
 

  nonglak@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



  
  

  
  

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/22 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

opedpta  089-5567299   nonglak@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/23 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

bemzaoa  089-5567299   nonglak@pibul.ac.th 

17 
  
  
  
  

นางวัลภา  สถานนท 
  
  
  
  

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/2 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

n5a4dsh 081-2929-031 081-2929-031 wanlapa@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/7 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

o3iktkc 081-2929-031 081-2929-031 wanlapa@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/8 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ttdysot 081-2929-031 081-2929-031 wanlapa@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/2 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

syeavqr 081-2929-031 081-2929-031 wanlapa@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/7 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

qvm6nuu 081-2929-031 081-2929-031 wanlapa@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



    ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/8 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

o2r2uba 081-2929-031 081-2929-031 wanlapa@pibul.ac.th 

18 
  
  
  
  
  

นายอํานวย  แปนโต 
  
  
  
  
  

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน1 

ม.4/3 google classroom, 
google meet, line 

pcuih2j 908151299 974161463 amnauy@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน1 

ม.4/4 google classroom, 
google meet, line 

7753exz 908151299 974161463 amnauy@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน1 

ม.4/9 google classroom, 
google meet, line 

z7qof66 908151299 974161463 amnauy@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/3 google classroom, 
google meet, line 

pcuih2j 908151299 974161463 amnauy@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/4 google classroom, 
google meet, line 

7753exz 908151299 974161463 amnauy@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/9 google classroom, 
google meet, line 

z7qof66 908151299 974161463 amnauy@pibul.ac.th 

19 
  
  

นางอัญชนา  ศุภภัควรุจา 
  
  

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/5 google classroom, 
google meet, line 

jtujhit annymiko 0887856415 unchana@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/12 google classroom, 
google meet, line 

scl4myi annymiko 0887856415 unchana@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/21 google classroom, 
google meet, line 

czw2xjh annymiko 0887856415 unchana@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



  
  
  

  
  
  

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/24 google classroom, 
google meet, line 

rvyntaw annymiko 0887856415 unchana@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/5 google classroom, 
google meet, line 

6ucbuej annymiko 0887856415 unchana@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/12 google classroom, 
google meet, line 

qrvilk7 annymiko 0887856415 unchana@pibul.ac.th 
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นางสาวภัฎฐรัตย 
อินวราวรรณ 
  
  
  
  
  
  

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/6 google classroom, 
google meet, line 

Kdn5hjw Jang.bom2009 0846229424 Paktarat@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/10 google classroom, 
google meet, line 

Pkgryyn Jang.bom2009 0846229424 Paktarat@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/24 google classroom, 
google meet, line 

cbg3ojd Jang.bom2009 0846229424 Paktarat@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/6 google classroom, 
google meet, line 

Kdn5hjw Jang.bom2009 0846229424 Paktarat@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/10 google classroom, 
google meet, line 

Pkgryyn Jang.bom2009 0846229424 Paktarat@pibul.ac.th 

ค31211 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/11 google classroom, 
google meet, line 

ihzksez Jang.bom2009 0846229424 Paktarat@pibul.ac.th 

ค30298 การศึกษาคนควา
is 

ม.4/16 google classroom, 
google meet, line 

lqicyho Jang.bom2009 0846229424 
 
 
 

Paktarat@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 
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นางสาวสินีนาฎ  พรมม ิ
  
  
  
  
  
  
  

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/11 google classroom, 
google meet, line 

lmigc4m khunkroobowl 0649422964 sineenad@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/14 google classroom, 
google meet, line 

3fwqh2t khunkroobowl 0649422964 sineenad@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/25 google classroom, 
google meet, line 

ax4iyqf khunkroobowl 0649422964 sineenad@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/26 google classroom, 
google meet, line 

d3sa7mn khunkroobowl 0649422964 sineenad@pibul.ac.th 

ค30298 ศึกษาคนควาและ
สรางองคความรู 
is 

ม.4/17 google classroom, 
google meet, line 

fbzwezw khunkroobowl 0649422964 sineenad@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/7 google classroom/ 
google  meet/Line 

mdz6smr khunkroobowl 0649422964 sineenad@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/8 google classroom/ 
google  meet/Line 

prkxyb4 khunkroobowl 0649422964 sineenad@pibul.ac.th 

ค32101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 3 

ม.5/23 google classroom/ 
google  meet/Line 

zf6jifg khunkroobowl 0649422964 sineenad@pibul.ac.th 
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นางสาวณัฐธยาน 
สมชนะ 
  

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/15  google classroom, 
google meet, line 

yxkecay ufeve 0892385197 nattaya@pibul.ac.th 

ค31101 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1 

ม.4/17 google classroom, 
google meet, line 

vou45ov ufeve  0892385197 
 
 

nattaya@pibul.ac.th 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน รหัสช้ันเรียน ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 



  
  
  
  

  
  
  
  

ค31231 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/15 google classroom, 
google meet, line 

75fm3fu ufeve 0892385197 nattaya@pibul.ac.th 

ค31231 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/16 google classroom, 
google meet, line 

vipe4sd ufeve 0892385197 nattaya@pibul.ac.th 

ค31231 คณิตศาสตร
เพ่ิมเตมิ 1 

ม.4/17 google classroom, 
google meet, line 

loeoukt ufeve 0892385197 nattaya@pibul.ac.th 

ค30298 ศึกษาคนควาและ
สรางองคความรู 
is 

ม.4/15 google classroom, 
google meet, line 

vcf3sh2 ufeve 0892385197 nattaya@pibul.ac.th 

 


