
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขา เคมี 

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

1 นางจิรฐา  เจรญิสลุง 
ว31282 

เทคนิคปฏิบัติการ
พ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร1 
ม.4/1 

Google classroom 
+ Google meet + 

Youtube 
svhxrrk jirata_cha 081-9479263 jirata@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/2 
Google classroom 
+ Google meet + 

Youtube 
zd4jkhl jirata_cha 081-9479263 jirata@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/3 
Google classroom 
+ Google meet + 

Youtube 
cmzao5k jirata_cha 081-9479263 jirata@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/7 
Google classroom 
+ Google meet + 

Youtube 
tghowkm jirata_cha 081-9479263 jirata@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/9 
Google classroom 
+ Google meet + 

Youtube 
zx4n344 jirata_cha 081-9479263 jirata@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/11 
Google classroom 
+ Google meet + 

Youtube 
cxsn6nh jirata_cha 081-9479263 jirata@pibul.ac.th 

2 นางสาวศิรลิักษณ 
เสถียรกิจ ว31221 เคมี 1 ม.4/4 

Google 
Classroom, 

Google meet 
z7oriv5 0852612316 098-3769828 siriluk@pibul.ac.th 

 

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



 

 

ว31221 เคมี 1 ม.4/6 
Google 

Classroom, 
Google meet 

vgzebbf 0852612316 098-3769828 siriluk@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/8 
Google 

Classroom, 
Google meet 

xxvqmyd 0852612316 098-3769828 siriluk@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/10 
Google 

Classroom, 
Google meet 

5le343w 0852612316 098-3769828 siriluk@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/12 
Google 

Classroom, 
Google meet 

ovw3pr4 0852612316 098-3769828 siriluk@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/13 
Google 

Classroom, 
Google meet 

w64sqfw 0852612316 098-3769828 siriluk@pibul.ac.th 

3 นายพงศกร พรมทา 
ว30102 

วิทยาศาสตร
กายภาพ 1 

ม. 6/14 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
  noiidc36 097-0369157 pongsakorn_promta@pibul.ac.th 

ว30102 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 1 

ม. 6/16 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
47psw7k noiidc36 097-0369157 pongsakorn_promta@pibul.ac.th 

ว30102 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 1 

ม. 6/17 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
qbo7cnh noiidc36 097-0369157 pongsakorn_promta@pibul.ac.th 

 

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

  ว30102 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 1 

ม.6/18 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
ud6hpcy noiidc36 097-0369157 pongsakorn_promta@pibul.ac.th 



ว30102 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 1 

ม.6/19 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
vowlpxc noiidc36 097-0369157 pongsakorn_promta@pibul.ac.th 

ว31221 เคมี 1 ม.4/5 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
hv47sig noiidc36 097-0369157 pongsakorn_promta@pibul.ac.th 

4 นายสราวุฒิ  ศักดี 
ว32223 เคมี 3 ม.5/2 

google classroom 
+ google meet + 

youtube 
kxosrzj 9102530 094-1928562 sarawut@pibul.ac.th 

ว32223 เคมี 3 ม.5/4 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
cxs7avd 9102530 094-1928562 sarawut@pibul.ac.th 

ว32223 เคมี 3 ม.5/11 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
yiiteae 9102530 094-1928562 sarawut@pibul.ac.th 

ว30102 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 1 

ม.6/15 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
mjf5wu5 9102530 094-1928562 sarawut@pibul.ac.th 

ว31226 เคมี 6 ม.4/1 
google classroom 
+ google meet + 

youtube 
yk5ppmy 9102530 094-1928562 sarawut@pibul.ac.th 

 

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

5 นางสาวนพรัตน ศรหีริ่ง 

ว32223 เคมี 3 ม.5/3 

Google 
Classroom & 

Google meet & 
Loom 

ogkbwif noparat_s 081-5653501 noparat@pibul.ac.th 

ว32223 เคมี 3 ม.5/6 
Google 

Classroom & 
lt4t7df noparat_s 081-5653501 noparat@pibul.ac.th 



Google meet & 
Loom 

ว32223 เคมี 3 ม.5/8 

Google 
Classroom & 

Google meet & 
Loom 

xece3cy noparat_s 081-5653501 noparat@pibul.ac.th 

ว32223 เคมี 3 ม.5/10 

Google 
Classroom & 

Google meet & 
Loom 

pf6maox noparat_s 081-5653501 noparat@pibul.ac.th 

ว32223 เคมี 3 ม.5/13 

Google 
Classroom & 

Google meet & 
Loom 

7d6c6lc noparat_s 081-5653501 noparat@pibul.ac.th 

ว31281 การใชเครื่องมือ ม.4/2 

Google 
Classroom & 

Google meet & 
Loom 

hkiu2tn noparat_s 081-5653501 noparat@pibul.ac.th 

 

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

  ว31281 การใชเครื่องมือ ม.4/3 

Google 
Classroom & 

Google meet & 
Loom 

yv3m3r5 noparat_s 081-5653501 noparat@pibul.ac.th 

6 นายพิชญ  สอนจรูญ 
ว32223 เคมี 3 ม.5/5 

Google 
Classroom & 
Google meet 

ejt5loj 822388169 082-2388169 pich@pibul.ac.th 



ว32223 เคมี 3 ม.5/7 
Google 

Classroom & 
Google meet  

6ckptam 822388169 082-2388169 pich@pibul.ac.th 

ว32223 เคมี 3 ม.5/9 
Google 

Classroom & 
Google meet  

wjf4p6s 822388169 082-2388169 pich@pibul.ac.th 

ว32223 เคมี 3 ม.5/12 
Google 

Classroom & 
Google meet 

5eyrs3e 822388169 082-2388169 pich@pibul.ac.th 

ว32228 เคมี 8 ม.5/1 
Google 

Classroom & 
Google meet 

7kqo3jq 822388169 082-2388169 pich@pibul.ac.th 

ว30261 
โลกดาราศาสตร
และอวกาศ1 

ม.5/1 
Google 

Classroom & 
Google meet 

q56rykr 822388169 082-2388169 pich@pibul.ac.th 

7 นางหัตทยา  คุณานนทศริิกุล 
ว33229 เคมี 9 ม.6/1 

Google 
Classroom & 
Google meet  

qcbkd4a ajsine2523 081-4424877   

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

  

ว33287 
ปฏิบัติการ
โครงงาน

วิทยาศาสตร 
ม.6/3 

Google 
Classroom & 
Google meet 

madvlyc ajsine2523 081-4424877   

ว33225 เคมี 5 ม.6/6 
Google 

Classroom & 
Google meet 

eoom2ke ajsine2523 081-4424877   

ว33225 เคมี 5 ม.6/9 
Google 

Classroom & 
Google meet 

fku4cxj ajsine2523 081-4424877   



ว33225 เคมี 5 ม.6/12 
Google 

Classroom & 
Google meet 

tbqdxxw ajsine2523 081-4424877   

8 นางสาวเบญจวรรณ 
ซื่อสัตย ว33287 

ปฏิบัติการ
โครงงาน

วิทยาศาสตร 
ม.6/2 

Google 
Classroom 

+Google meet 
iaxysau benjawanpibul 089-8016195  benjawan@pibul.ac.th 

ว33225 เคมี 5 ม.6/2 
Google 

Classroom 
+Google meet 

aqd4vei benjawanpibul 089-8016195  benjawan@pibul.ac.th 

ว33225 เคมี 5 ม.6/5 
Google 

Classroom 
+Google meet 

ywqfcmw benjawanpibul 089-8016195  benjawan@pibul.ac.th 

ว33225 เคมี 5 ม.6/8 
Google 

Classroom 
+Google meet 

wjvwozj benjawanpibul 089-8016195  benjawan@pibul.ac.th 

 

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

  ว33225 เคมี 5 ม.6/11 
Google 

Classroom 
+Google meet 

xfwtqu3 benjawanpibul 089-8016195  benjawan@pibul.ac.th 

9 นางสาวกัลยรัตน   
ธนภัทรเวชพิสิฐ ว33225 เคมี 5 ม.6/3 

Google 
Classroom + 
Google meet 

gfnkkvd kanyarat-26 085-4244294 kanyarat@pibul.ac.th 

ว33225 เคมี 5 ม.6/4 
Google 

Classroom + 
Google meet 

3wpd2tl kanyarat-26 085-4244294 kanyarat@pibul.ac.th 

ว33225 เคมี 5 ม.6/7 
Google 

Classroom + 
Google meet 

dk74zgr kanyarat-26 085-4244294 kanyarat@pibul.ac.th 



ว33225 เคมี 5 ม.6/10 
Google 

Classroom + 
Google meet 

rmcsvuh kanyarat-26 085-4244294 kanyarat@pibul.ac.th 

ว33225 เคมี 5 ม.6/13 
Google 

Classroom + 
Google meet 

zm4zj4q kanyarat-26 085-4244294 kanyarat@pibul.ac.th 

ว30298 
การศึกษาคนควา

และสรางองค
ความรู 

ม.4/6 
Google 

Classroom + 
Google meet 

scchtec kanyarat-26 085-4244294 kanyarat@pibul.ac.th 

10 นางสาวจิดาภา   
วชิรศักดิ ์ ว30289 สารเคมีรอบตัว ม.4/14 

Google 
Classroom + 
Google meet 

cjqzytf   088-7674039 jidapa@pibul.ac.th 

 

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

  

ว30289 สารเคมีรอบตัว ม.4/15 
Google 

Classroom + 
Google meet 

rcevyxs   088-7674039 jidapa@pibul.ac.th 

ว30289 สารเคมีรอบตัว ม.4/16 
Google 

Classroom + 
Google meet 

zouc6va   088-7674039 jidapa@pibul.ac.th 

ว30289 สารเคมีรอบตัว ม.4/17 
Google 

Classroom + 
Google meet 

vq55qtm   088-7674039 jidapa@pibul.ac.th 

ว30289 สารเคมีรอบตัว ม.4/18 
Google 

Classroom + 
Google meet 

epxmovz   088-7674039 jidapa@pibul.ac.th 

ว30289 สารเคมีรอบตัว ม.4/19 
Google 

Classroom + 
Google meet 

kyy2des   088-7674039 jidapa@pibul.ac.th 



ว30289 สารเคมีรอบตัว ม.4/20 
Google 

Classroom + 
Google meet 

25pg2ui   088-7674039 jidapa@pibul.ac.th 

ว30102 วิทยกายภาพ 1 ม.6/20 
Google 

Classroom + 
Google meet 

xc77pj5   088-7674039 jidapa@pibul.ac.th 

 


