
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

สาขา งานเกษตร 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน 
รหัสช้ัน
เรียน 

ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 

1 นายกําพล  คนึงเหต ุ ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.4/23 google classroom, Line oga6bsr 092-947-8750 08-1365-1472 kampol@pibul.ac.th 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.5/5 google classroom, Line aipvrmu 092-947-8750 08-1365-1472 kampol@pibul.ac.th 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.5/6 google classroom, Line fn52y4y 092-947-8750 08-1365-1472 kampol@pibul.ac.th 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.5/19 google classroom, Line yp7fo4f 092-947-8750 08-1365-1472 kampol@pibul.ac.th 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.5/20 google classroom, Line ikxgpkq 092-947-8750 08-1365-1472 kampol@pibul.ac.th 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.6/12 google classroom, Line cztytrh 092-947-8750 08-1365-1472 kampol@pibul.ac.th 

ง30276 การผลิตกลาไม ม.4/23 google classroom, Line 45jzjir 092-947-8750 08-1365-1472 kampol@pibul.ac.th 

ง30273 
การปลูกไมดอกไม

ประดับ 
ม.5/23 google classroom, Line tp5ht74 092-947-8750 08-1365-1472 kampol@pibul.ac.th 

2 นางสาวแสงเทียน 
ปานเกิด 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.4/15 google classroom 7hyvvgb 09-8664-1875 09-8664-1875 sangtan@pibul.ac.th 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.5/7 google classroom hi47sfs 09-8664-1875 09-8664-1875 sangtan@pibul.ac.th 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.5/22 google classroom z6jnttr 09-8664-1875 09-8664-1875 sangtan@pibul.ac.th 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.6/11 google classroom wat3fm6 09-8664-1875 09-8664-1875 sangtan@pibul.ac.th 

ง30102 งานเกษตรพ้ืนฐาน ม.6/14 google classroom hb4pinj 09-8664-1875 09-8664-1875 sangtan@pibul.ac.th 

ง30102 การจัดสวน ม.4/23 google classroom sed6kjm 09-8664-1875 09-8664-1875 sangtan@pibul.ac.th 

ง30102 
การเลีย้งสัตวท่ีเปน
อาหารในทองถ่ิน 

ม.6/23 google classroom xecgo6x 09-8664-1875 09-8664-1875 sangtan@pibul.ac.th 

 

 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 



สาขา งานชาง 

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

1 นายนิรุตต   มีลาภ 
  

ง30103 งานชาง ม.4/17 google classroom,line fnelntj 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30104 งานชาง ม.4/24 google classroom,line 54nsoxm 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30105 งานชาง ม.5/8 google classroom,line u7s37r5 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30106 งานชาง ม.5/10 google classroom,line upcpm6r 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30107 งานชาง ม.5/25 google classroom,line ah6riv4 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30221 เขียนแบบ ม.5/2 google classroom,line sjw5a6i 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30222 เขียนแบบ ม.5/16 google classroom,line 33z6jek 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30223 เขียนแบบ ม.6/4 google classroom,line a3livqj 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30224 เขียนแบบ ม.6/6 google classroom,line yaazauz 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30225 เขียนแบบ ม.6/8 google classroom,line 5tjvvjs 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30226 เขียนแบบ ม.6/10 google classroom,line fe6jgy3 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

ง30227 เขียนแบบ ม.6/12 google classroom,line y7job6t 086-0940240 086-0940240 niroot@pibul.ac.th 

2 วาท่ี ร.ต.ประภัสรากร 
แจมเสือ 

ง30103 งานชาง ม.4/18 google classroom,line px66l4g 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

ง30103 งานชาง ม.5/9 google classroom,line 65sfhgq 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

ง30103 งานชาง ม.5/21 google classroom,line pbho5nd 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

ง30103 งานชาง ม.5/26 google classroom,line iydf6q2 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

ง30103 งานชาง ม.6/4 google classroom,line ikx4wgg 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

ง30221 เขียนแบบ ม.5/13 google classroom,line zjeea3p 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

ง30221 เขียนแบบ ม.5/17 google classroom,line okd4ygy 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 



สาขา งานชาง 

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

 

 

ง30221 เขียนแบบ ม.6/5 google classroom,line o35gw3n 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

ง30221 เขียนแบบ ม.6/7 google classroom,line ehcoxiv 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

ง30221 เขียนแบบ ม.6/9 google classroom,line srpkzhr 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

ง30221 เขียนแบบ ม.6/11 google classroom,line yiwnxec 081-7796172 081-7796172 prapassarakorn@pibul.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 



สาขา งานบาน 

ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน 
รหัสช้ัน
เรียน 

ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 

1 นางสาววรรณวณัช 
ฉาบเพชร 
  
  
  

ง30262 งานผลิตเครื่องดื่ม ม.4/22 google classroom,line g46qukj dinsine53091265 06-5539-5511 wanwanat@pibul.ac.th 

ง30268 
งานดอกไม
ประดิษฐ1 

ม.6/16 ก google classroom,line jiddpit dinsine53091265 06-5539-5511 wanwanat@pibul.ac.th 

ง30268 
งานดอกไม
ประดิษฐ1 

ม.6/17 ก google classroom,line x5qsktl dinsine53091265 06-5539-5511 wanwanat@pibul.ac.th 

ง30269 
งานดอกไม
ประดิษฐ2 

ม.6/22 google classroom,line db322zo dinsine53091265 06-5539-5511 wanwanat@pibul.ac.th 

2 นางสาวปยธิดา   
ฉายสวาง 
  
  
  

  
  

ง30203 งานอาหารไทย ม.4/22 google classroom abfp55m kunchiang_pang 096-8892580 piyathida_c@pibul.ac.th 

ง30266 
งานตัดเย็บเสื้อผา

เบ้ืองตน 
ม.5/16 google classroom tzcq2xe kunchiang_pang 096-8892580 piyathida_c@pibul.ac.th 

ง30266 
งานตัดเย็บเสื้อผา

เบ้ืองตน 
ม.5/17 google classroom lkefyfa kunchiang_pang 096-8892580 piyathida_c@pibul.ac.th 

ง30265 
งานตัดเย็บเสื้อผา

ประยุกต 
ม.5/22 google classroom jach3yz kunchiang_pang 096-8892580 piyathida_c@pibul.ac.th 

ง30268 ดอกไมประดิษฐ1 ม.6/16 ข google classroom fgeqmnf kunchiang_pang 096-8892580 piyathida_c@pibul.ac.th 

ง30268 ดอกไมประดิษฐ1 ม.6/17 ข google classroom vrvumk2 kunchiang_pang 096-8892580 piyathida_c@pibul.ac.th 

3 นายพรชัย  วิเศษวงษา 
  
  
  
  

ง 30101 งานบาน ม.4/19 google classroom,line ftulcwv 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.4/20 google classroom,line hnts2cu 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.4/22 google classroom,line nq6vpch 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.5/11 google classroom,line c6m4kcg 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.5/12 google classroom,line tdhbplx 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

สาขา งานบาน 



ท่ี ช่ือ - สกุล รหัสวิชา วิชาท่ีสอน หอง รูปแบบท่ีใชสอน 
รหัสช้ัน
เรียน 

ID Line เบอรโทรศัพท E-mail 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

ง 30101 งานบาน ม.5/14 google classroom,line fjwol4k 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.5/16 google classroom,line etf3cnc 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.5/23 google classroom,line y53zowl 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.6/5 google classroom,line qwwv45e 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.6/6 google classroom,line uixoc22 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.6/7 google classroom,line bfzix3x 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

I30202 
การคนควาสราง

องคความรู 
ม.4/22 google classroom,line cp4p75j 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

ง 30101 งานบาน ม.5/15 google classroom,line agnso64 099-2734888 099-2734888 pornchai@pibul.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

สาขา งานธุรกิจ 



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

1 นางสาวมารศร ี
ภุมรินทร 
  
  
  
  
  
  

ง30104 งานธุรกิจ ม.5/4 google classroom pyr3mvs 089-1842387 089-1842387 marasri@pibul.ac.th 

ง30104 งานธุรกิจ ม.5/17 google classroom czvygwr 089-1842387 089-1842387 marasri@pibul.ac.th 

ง30104 งานธุรกิจ ม.6/8 google classroom nowpghx 089-1842387 089-1842387 marasri@pibul.ac.th 

ง30104 งานธุรกิจ ม.6/9 google classroom j7vkpj6 089-1842387 089-1842387 marasri@pibul.ac.th 

ง30104 งานธุรกิจ ม.6/10 google classroom pqxv2mk 089-1842387 089-1842387 marasri@pibul.ac.th 

ง30206 การขายตรง ม.4/21 google classroom q6tbu3k 089-1842387 089-1842387 marasri@pibul.ac.th 

ง30208 บัญชีเบ้ืองตน ม.5/21 google classroom r5sh27c 089-1842387 089-1842387 marasri@pibul.ac.th 

2 นางสาวสุพัตรา  
คงเรียน 

ง30104 งานธุรกิจ ม.4/16 google classroom w6m7hld 087-1185845 087-1185845 supattra@pibul.ac.th 

ง30104 งานธุรกิจ ม.4/21 google classroom 7kvcogf 087-1185845 087-1185845 supattra@pibul.ac.th 

ง30104 งานธุรกิจ ม.4/25 google classroom uxidgag 087-1185845 087-1185845 supattra@pibul.ac.th 

ง30104 งานธุรกิจ ม.4/26 google classroom ovxw2om 087-1185845 087-1185845 supattra@pibul.ac.th 

ง30104 งานธุรกิจ ม.5/18 google classroom d7yfffl 087-1185845 087-1185845 supattra@pibul.ac.th 

ง30104 งานธุรกิจ ม.5/24 google classroom zxed6ai 087-1185845 087-1185845 supattra@pibul.ac.th 

ง30207 
การขายปลีกและ

การขายสง 
ม.6/21 google classroom bf6uvho 087-1185845 087-1185845 supattra@pibul.ac.th 

ง30275 ธุรกิจทองเท่ียว ม.4/21 google classroom zwy4zab 087-1185845 087-1185845 supattra@pibul.ac.th 

 

 


