
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 

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

1 
  
  
  
  
  
  

นายอมรชัย  สถานนท 
  

  
  

  
  
  

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

wt5dqmh 087-144-9704 087-144-9704 amornchai@pibul.ac.th 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟง
พูด 1 

ม.4/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

idvb27n 087-144-9704 087-144-9704 amornchai@pibul.ac.th 

อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 1 

ม.4/14 Google 
classroom/Google 

Meet/Line 

qbphntp 087-144-9704 087-144-9704 amornchai@pibul.ac.th 

อ31205 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การละคร 

ม.4/14 Google 
classroom/Google 

Meet/Line 

b3tveez 087-144-9704 087-144-9704 amornchai@pibul.ac.th 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-
พูด 3 

ม.5/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

aue3bn6 087-144-9704 087-144-9704 amornchai@pibul.ac.th 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/1 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

qciqrlo 087-144-9704 087-144-9704 amornchai@pibul.ac.th 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

7ukee4s 087-144-9704 087-144-9704 amornchai@pibul.ac.th 

 

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



  
  

  
  

อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-
พูด 5 

ม.6/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

x3uy7d4 087-144-9704 087-144-9704 amornchai@pibul.ac.th 

อ33203 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 5 

ม.6/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

u3hmijk 087-144-9704 087-144-9704 amornchai@pibul.ac.th 

2 นางสาวพรทิพย 
ตันติเวสส 

อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

m263kwz 081-851-4924 081-851-4924 tanti.psu24@pibul.ac.th 

    อ32202 ภาษาอังกฤษอาน 
- เขียน 3 

ม.5/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

7do7nzz 081-851-4924 081-851-4924 tanti.psu24@pibul.ac.th 

    อ32203 ภาษาอังฤษรอบรู
1 

ม.5/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

erc5tr3 081-851-4924 081-851-4924 tanti.psu24@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/2 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

kn2cwal 081-851-4924 081-851-4924 tanti.psu24@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/5 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

7mssdfj 081-851-4924 081-851-4924 tanti.psu24@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/18 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

yztndi5 081-851-4924 081-851-4924 tanti.psu24@pibul.ac.th 

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

3 นางสมพิศ  พูลเจริญ จ31242 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร1 

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

7xoj7mc lekjung_peter 081-833-1294   



    จ32242 ภาษาจีนอาน
เขียน 1 

ม.5/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ooiazw5 lekjung_peter 081-833-1294   

    จ33242 ภาษาจีนรอบรู 1 ม.6/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

upu5dk5 lekjung_peter 081-833-1294   

    จ33242 ภาษาจีนรอบรู1 ม.6/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

2qwcdo3 lekjung_peter 081-833-1294   

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 2 

ม.6/4 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

7en4pev lekjung_peter 081-833-1294   

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 2 

ม.6/5 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

swpbcdq lekjung_peter 081-833-1294   

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 2 

ม.6/7 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

rgkqd4e lekjung_peter 081-833-1294   

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 2 

ม.6/9 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

6m7dwgd lekjung_peter 081-833-1294   

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

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 2 

ม.6/11 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

udqnjrb lekjung_peter 081-833-1294   

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 2 

ม.6/12 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

67rkjzu lekjung_peter 081-833-1294   



4 นางกนกวรรณ  สรอยคํา อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/2 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

4bqiwft krunhong2514 086-122-1834   

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/3 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

2n2klaa krunhong2514 086-122-1834   

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/4 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

tzb5o7f krunhong2514 086-122-1834   

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/6 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

hckgria krunhong2514 086-122-1834   

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

bki6c6q krunhong2514 086-122-1834   

    อ31205 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การละคร 

ม.4/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

suwiiyo krunhong2514 086-122-1834   

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

5 นางจิดาภา  สุวรรณศร ี อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/10 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

gpseshj jidapa_sri 086-803-2793 jsuwannasri@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/16 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

qgaziub jidapa_sri 086-803-2793 jsuwannasri@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/17 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

3awcbgh jidapa_sri 086-803-2793 jsuwannasri@pibul.ac.th 



    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/23 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

scqbevn jidapa_sri 086-803-2793 jsuwannasri@pibul.ac.th 

    อ32202 ภาษาอังกฤษ
อังกฤษอาน - 
เขียน3 

ม.5/15 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

romkwgy jidapa_sri 086-803-2793 jsuwannasri@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษอาน 
- เขียน1 

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

hl2hh2u jidapa_sri 086-803-2793 jsuwannasri@pibul.ac.th 

    อ30201 การศึกษาคนควา
และการสรางองค
ความรู 

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

3q7yr2m jidapa_sri 086-803-2793 jsuwannasri@pibul.ac.th 

6 นางสาวปทมา  ปทมสตู อ 33203 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 5 

ม. 
6/20 

Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

lg63zve pattama.patt 087-119-2419 pattama@pibul.ac.th 

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

    อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/22 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

pnujupc pattama.patt 087-119-2419 pattama@pibul.ac.th 

    อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/23 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

mkzhrzd pattama.patt 087-119-2419 pattama@pibul.ac.th 

    อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/24 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

qyhs4io pattama.patt 087-119-2419 pattama@pibul.ac.th 

    อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/25 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

yisy5ec pattama.patt 087-119-2419 pattama@pibul.ac.th 



    อ 33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/26 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

67fq7zz pattama.patt 087-119-2419 pattama@pibul.ac.th 

7 นางธนพรรณ  นาคะนคร อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/12 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

7vkpghs thontana 092-267-0963 dhanapan@pibul.ac.th 

    อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/15 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

ovjw36x thontana 092-267-0963 dhanapan@pibul.ac.th 

    อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/18 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

y5fw6s4 thontana 092-267-0963 dhanapan@pibul.ac.th 

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

    อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/19 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

lakr2r6 thontana 092-267-0963 dhanapan@pibul.ac.th 

    อ 31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/21 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

65k75uo thontana 092-267-0963 dhanapan@pibul.ac.th 

    อ 31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 1 

ม.4/16 Google classroom 
/ Google Meet / 
Line 

5ni77nd thontana 092-267-0963 dhanapan@pibul.ac.th 

8 นางสาวนวาระภาดา   
เอกจิระเกตุบงกช 

อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/1 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

zxgwfsw anchalee_yan 096-149-9569 nawaraphada@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/7 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

hftg3kp anchalee_yan 096-149-9569 nawaraphada@pibul.ac.th 



    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/12 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

vpo3pif anchalee_yan 096-149-9569 nawaraphada@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/24 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

kdjyvdr anchalee_yan 096-149-9569 nawaraphada@pibul.ac.th 

    อ32202 ภาษาอังกฤษอาน
เขียน 3 

ม.5/19 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

dety5zr anchalee_yan 096-149-9569 nawaraphada@pibul.ac.th 

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

    อ32202 ภาษาอังกฤษอาน
เขียน 3 

ม.5/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

5lyh2dr anchalee_yan 096-149-9569 nawaraphada@pibul.ac.th 

    อ30201 การศึกษาคนควา
และการสรางองค
ความรู 

ม.4/19 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

yp4rfsg anchalee_yan 096-149-9569 nawaraphada@pibul.ac.th 

9 นางวิไลรตัน  วสุริย อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/9 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

i7sfun3 wasurirat 089-7439609 wilairat@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/10 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

62lte6d wasurirat 089-7439609 wilairat@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/13 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

rkn5j4m wasurirat 089-7439609 wilairat@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/17 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

n6cgih4 wasurirat 089-7439609 wilairat@pibul.ac.th 



    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/21 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

5lz6zpw wasurirat 089-7439609 wilairat@pibul.ac.th 

    อ33203 ภาษาอังกฤษอาน 
เขียน5 

ม.6/16 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

4whzjj2 wasurirat 089-7439609 wilairat@pibul.ac.th 

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

10 นางสิริวรรณ  จันทรเพ็ญ อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/6 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

prdmnlg jiabsiriwan 081-959-7750 siriwan@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/11 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

pjmwkun jiabsiriwan 081-959-7750 siriwan@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/12 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

jeyfx5i jiabsiriwan 081-959-7750 siriwan@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/16 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

7mcuwze jiabsiriwan 081-959-7750 siriwan@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ1 

ม.6/19 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

osihqrg jiabsiriwan 081-959-7750 siriwan@pibul.ac.th 

    อ33203 ภาษาอังกฤษอาน
เขียน5 

ม.6/15 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

cph7ejl jiabsiriwan 081-959-7750 siriwan@pibul.ac.th 

11 นายมงคล  ออกแมน อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน1 

ม.4/13 Google 
classroom/Google 
Meet 

nvzlhkj   085-848-2365 mongkol@pibul.ac.th 



    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน1 

ม.4/17 Google 
classroom/Google 
Meet 

hgwoi6s   085-848-2365 mongkol@pibul.ac.th 

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

    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน1 

ม.4/18 Google 
classroom/Google 
Meet 

zppdsuu   085-848-2365 mongkol@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน1 

ม.4/19 Google 
classroom/Google 
Meet 

ns6id5s   085-848-2365 mongkol@pibul.ac.th 

12 นางสาวชนิดา  ปาลบุตร อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/8 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

6aypswi 890693502 890693502 chanida@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/13 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

744evww 890693502 890693502 chanida@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/18 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

gnlp745 890693502 890693502 chanida@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/26 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

xam2yxf 890693502 890693502 chanida@pibul.ac.th 

    อ32202 ภาษาอังกฤษอาน
เขียน 3 

ม.5/1 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

sya3kyj 890693502 890693502 chanida@pibul.ac.th 

    อ32202 ภาษาอังกฤษอาน
เขียน 3 

ม.5/17 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

4rdpdn5 890693502 890693502 chanida@pibul.ac.th 

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



    อ32204 การแปล 1 ม.5/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

xpls7of 890693502 890693502 chanida@pibul.ac.th 

13 นางลภัสรดา  อินทรบํารุง อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/5 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ffkobnf nitto2523 085-863-9485 inbamrung@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/11 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

4s6u6vk nitto2523 085-863-9485 inbamrung@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/21 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

agjy7nm nitto2523 085-863-9485 inbamrung@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/25 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

atb7fj6 nitto2523 085-863-9485 inbamrung@pibul.ac.th 

    อ32202 ภาษาอังกฤษอาน 
เขียน 3 

ม.5/18 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

eln4h46 nitto2523 085-863-9485 inbamrung@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษอาน 
เขียน 1 

ม.4/9 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

qsfluk6 nitto2523 085-863-9485 inbamrung@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษอาน 
เขียน 1 

ม.4/12 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

66zng67 nitto2523 085-863-9485 inbamrung@pibul.ac.th 

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

14 นางพัชยา  คําอิสสระ อ31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/4 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

s77e6wq patchaya15 098-568-8653 patchaya@pibul.ac.th 



    อ31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/7 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

peytupb patchaya15 098-568-8653 patchaya@pibul.ac.th 

    อ31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/9 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

kve46vu patchaya15 098-568-8653 patchaya@pibul.ac.th 

    อ31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/24 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

z7wars5 patchaya15 098-568-8653 patchaya@pibul.ac.th 

    อ31201 ภาษาอังกฤษฟง 
พูด 1 

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

4ppuxnz patchaya15 098-568-8653 patchaya@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษอาน 
เขียน 1 

ม.4/5 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

rd77wnk patchaya15 098-568-8653 patchaya@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษอาน 
เขียน 1 

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

szsxteb patchaya15 098-568-8653 patchaya@pibul.ac.th 
 
 
 
 
 

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

15 นางสาววรรณวิศา 
กรีโสภา 

จ31241 ภาษาจีน1 ม.4/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

sze4qd2 wisaaey 092-362-9326 wanwisa@pibul.ac.th 
wisaaey@hotmail.com 
  
  
  
  

    จ32241 ภาษาจีน3 ม.5/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

dolidcd wisaaey 092-362-9326 

mailto:patchaya@pibul.ac.th
mailto:wanwisa@pibul.ac.th


    จ32241 ภาษาจีน3 ม.5/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

qjjivkb wisaaey 092-362-9326   
  
  
  
  
  

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/2 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

57xirsr wisaaey 092-362-9326 

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/4 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

yoy3mae wisaaey 092-362-9326 

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/6 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

do2osyk wisaaey 092-362-9326 

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/8 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ba6yn5p wisaaey 092-362-9326 

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/10 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

cnodol5 wisaaey 092-362-9326 

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

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/12 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

7fotc55 wisaaey 092-362-9326 
 

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล2 

ม.6/1 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

n6oqfuh wisaaey 092-362-9326 

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล2 

ม.6/3 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

 juuzjuo wisaaey 092-362-9326 



    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล2 

ม.6/13 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

 jebcydj wisaaey 092-362-9326 

16 นางสาวธารารตัน แสงอ่ิม จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล2 

ม.6/2 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

rejix4i thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล2 

ม.6/6 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

xcwav2e thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล2 

ม.6/8 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ukyiimc thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

    จ30202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล2 

ม.6/10 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

63f2dtv thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

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

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/1 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

sr4fxhm thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/3 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

s3gs thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/5 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

tvqqdcb thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/7 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

pys5pde thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 



    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/9 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

cpnm2rj thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/11 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

cn36atg thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

    จ30201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารสากล 1 

ม.5/13 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

mcps22e thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

    จ31241 ภาษาจีน1 ม.4/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ukydkv5 thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

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

    จ33241 ภาษาจีน5 ม.6/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

py5ylq4 thararat_pat 080-581-3861 thararat@pibul.ac.th 

17 นางณภัชนันท  แชรแมน ฝ 31231 ภาษาฝรั่งเศส 1 ม.4/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

re42urz naphatchanan.k 081-2659109 naphatchanan@pibul.ac.th 

    ฝ 31231 ภาษาฝรั่งเศส 1 ม.4/19 Google 
Classroom/Google 
Meet/Line 

wgfcidv naphatchanan.k 081-2659109 naphatchanan@pibul.ac.th 

    ฝ 32232 ภาษาฝรั่งเศส
อาน-เขียน 1 

ม.5/19 Google 
Classroom/Google 
Meet/Line 

4htxgvp naphatchanan.k 081-2659109 naphatchanan@pibul.ac.th 

    ฝ 33232 ภาษาฝรั่งเศสรอบ
รู 1 

ม.6/14 Google 
Classroom/Google 
Meet/Line 

cmi2xwq naphatchanan.k 081-2659109 naphatchanan@pibul.ac.th 



    ฝ 33232 ภาษาฝรั่งเศสรอบ
รู 1 

ม.6/19 Google 
Classroom/Google 
Meet/Line 

ld7z3y4 naphatchanan.k 081-2659109 naphatchanan@pibul.ac.th 

18 นางสาวพรรณรจน   
วัฒนจิตต 

ญ31222 ภาษาญี่ปุนเพ่ือ
การสื่อสาร 1 

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

66g6rlg namtal_99 094-8726253 pannarod@pibul.ac.th 

    ญ32221 ภาษาญี่ปุน 3 ม.5/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

srvrlut namtal_99 094-8726253 pannarod@pibul.ac.th 

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

    ญ32221 ภาษาญี่ปุน 3 ม.5/18 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

hept3u6 namtal_99 094-8726253 pannarod@pibul.ac.th 

    ญ33222 ภาษาญี่ปุนรอบรู 
1 

ม.6/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

o7llolm namtal_99 094-8726253 pannarod@pibul.ac.th 

    ญ33222 ภาษาญี่ปุนรอบรู 
1 

ม.6/18 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

nyd7g2d namtal_99 094-8726253 pannarod@pibul.ac.th 

19 นายกนกศักดิ ์
ประโรกิจจักร 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/2 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

6pxwyo5 samii11 081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th 

    อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/6 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

etkatsc samii11 081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th 

    อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-
พูด 1 

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

uz7vsir samii11 081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th 



    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 1 

ม.4/3 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

geu6hyl samii11 081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 1 

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

bm5bwok samii11 081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th 

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

    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 1 

ม.4/10 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

3bfo67w samii11 081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 1 

ม.4/15 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

puopsux samii11 081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th 

    อ30201 การศึกษาคนควา
และการสรางองค
ความรู 

ม.4/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

3iwzeug samii11 081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th 

20 นางสาววิรัญชนา   
ประชากุล 

อ30201 การศึกษาคนควา
และการสรางองค
ความรู 

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

5wypvct poyo2530 084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 1 

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

f7o4lpg poyo2530 084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/9 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ycdysum poyo2530 084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th 

    อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/15 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ptwe7qe poyo2530 084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th 



    อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/19 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

c6h7h4z poyo2530 084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th 

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

    อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/22 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

jocoja5 poyo2530 084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th 

    อ32202 ภาษาอังกฤษอาน 
เขียน 3 

ม.5/16 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

nz6zpxe poyo2530 084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th 

21 นางสาวกนกวรรณ    
ขยันการ 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/17 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ijc6up3 098-3578120 098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th 

    อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/22 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

vvhpcce 098-3578120 098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th 

    อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/25 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

iuo3w5q 098-3578120 098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th 

    อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/26 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

v4mch6s 098-3578120 098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th 

    อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-
พูด 1 

ม.4/16 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

s4fmaoy 098-3578120 098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th 

    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 1 

ม.4/11 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ha2oshw 098-3578120 098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th 

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



    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน 1 

ม.4/15 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

dkc2url 098-3578120 098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th 

22 นางจิระพร  สมศร ี อ31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/3 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

          
gbrnj3v 

jira_eye 086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th 

    อ31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/8 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

           
qirr3h7 

jira_eye 086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th 

    อ31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/10 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

grqyxum jira_eye 086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th 

    อ31101 ภาษาอังกฤษ1 ม.4/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

5zt24el jira_eye 086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th 

    อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-
พูด1 

ม.4/15 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

giysxhy jira_eye 086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th 

    อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-
พูด1 

ม.4/17 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

xlifox4 jira_eye 086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th 

    อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-
พูด1 

ม.4/19 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

yy5rlfv jira_eye 086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th 

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

    อ31202 ภาษาอังกฤษ
อาน-เขียน1 

ม.4/1 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

r4zmkzq jira_eye 086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th 



23 นายเศกสันต  ทองไทย อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/3 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

42m6mkh ke4ky 086-5305455 seksan@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/4 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

tul37ko ke4ky 086-5305455 seksan@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/7 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

rgx353g ke4ky 086-5305455 seksan@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/8 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

g27taly ke4ky 086-5305455 seksan@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/15 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

4zpt4rk ke4ky 086-5305455 seksan@pibul.ac.th 

    อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาตอ 1 

ม.6/20 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

bxocauq ke4ky 086-5305455 seksan@pibul.ac.th 

24 นางสาววันวิสาข  กันทวี ฝ31232 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือ
การสื่อสาร ๑ 

ม.4/19 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

a6gimd2 Wiviana 083-5754529 wanwisakantawee@pibul.ac.th 

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

    ฝ32231 ภาษาฝรั่งเศส ๓ ม.5/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

eszstq6 Wiviana 083-5754529 wanwisakantawee@pibul.ac.th 

    ฝ32231 ภาษาฝรั่งเศส ๓ ม.5/19 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

awdvh6m Wiviana 083-5754529 wanwisakantawee@pibul.ac.th 



    ฝ33231 ภาษาฝรั่งเศส ๕ ม.6/19 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

ifpgmqf Wiviana 083-5754529 wanwisakantawee@pibul.ac.th 

25 นางสาวณภัทธิรา     
เจริญวิมล 

ญ31221 ภาษาญี่ปุน 1 ม.4/14 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

foysr4e senwiwi 083-9717442 naphattira@pibul.ac.th 

    ญ31221 ภาษาญี่ปุน 1 ม.4/18 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

kiyt7fh senwiwi 083-9717442 naphattira@pibul.ac.th 

    ญ32222 ภาษาญี่ปุนอาน-
เขียน1 

ม.5/18 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

mijsqfx senwiwi 083-9717442 naphattira@pibul.ac.th 

    ญ33221 ภาษาญี่ปุน 5 ม.6/18 Google 
classroom/Google 
Meet/Line 

erj5s6j senwiwi 083-9717442 naphattira@pibul.ac.th 

26 นางสาวธนัชพร 
เลี่ยมวิริยะกุล 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/5 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

2mnodwm ithanach 061-294-9425 thanach@pibul.ac.th 

    อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/11 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

rfjkzrh ithanach 061-294-9425 thanach@pibul.ac.th 

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

    อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/13 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

4yf24j5 ithanach 061-294-9425 thanach@pibul.ac.th 

    อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/16 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

6e3067y ithanach 061-294-9425 thanach@pibul.ac.th 

    อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/23 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

06iget ithanach 061-294-9425 thanach@pibul.ac.th 

    อ 31202 ภาษาอังกฤษอาน 
เขียน 1 

ม.4/6 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

gafm22w ithanach 061-294-9425 thanach@pibul.ac.th 



27 นางสาวอุลิตา   ทีเกาะ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/1 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

frsbds2 niceulita 0891556265 niceulita@pibul.ac.th 

    อ33203 ภาษาอังกฤษอาน
เขียน 5 

ม.6/1 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

k2tnxco niceulita 0891556265 niceulita@pibul.ac.th 

    อ33203 ภาษาอังกฤษอาน
เขียน 5 

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

ro5orre niceulita 0891556265 niceulita@pibul.ac.th 

    อ33203 ภาษาอังกฤษอาน
เขียน 5 

ม.6/18 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

qkz6hb5 niceulita 0891556265 niceulita@pibul.ac.th 

    อ33203 ภาษาอังกฤษอาน
เขียน 5 

ม.6/19 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

fz6pond niceulita 0891556265 niceulita@pibul.ac.th 

    อ33204 การอานเชิง
วิเคราะห 3 

ม.6/14 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

tqkqdke niceulita 0891556265 niceulita@pibul.ac.th 

    อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชุมชน 

ม.6/14 Google Classroom/ 
Google Meet/ Line 

zt3ehgx niceulita 0891556265 niceulita@pibul.ac.th 

 


