
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

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

1 นางรพีพรรณ  ปนมณ ี
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ศ31219 
ปฎิบัตินาฏศิลป

ไทย 1 
ม.4/26 

google classroom, 
google meet, Line 

hubksdc 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/3 

google classroom, 
google meet, Line 

vwl2asm 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/6 

google classroom, 
google meet, Line 

twoknhn 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/8 

google classroom, 
google meet, Line 

4lr3bv2 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/9 

google classroom, 
google meet, Line 

gipbywj 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/11 

google classroom, 
google meet, Line 

up7q6tq 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/12 

google classroom, 
google meet, Line 

ydljxum 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/15 

google classroom, 
google meet, Line 

xv2zn6i 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/18 

google classroom, 
google meet, Line 

xfrrnlw 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/20 

google classroom, 
google meet, Line 

igduf2e 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/21 

google classroom, 
google meet, Line 

sr63lsx 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/24 

google classroom, 
google meet, Line 

t3qupro 082-3909908 082-3909908 rapeephan@pibul.ac.th 

 

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



2 นางนงคเยาว  บุตรศร ี
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ศ32204 นาฏศิลป3 ม.5/26 
google classroom, 
google meet, Line 

fj366sy 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/1 

google classroom, 
google meet, Line 

2zk5isj 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/4 

google classroom, 
google meet, Line 

ihrzrj2 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/7 

google classroom, 
google meet, Line 

ob7ij7i 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/10 

google classroom, 
google meet, Line 

6meorip 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/13 

google classroom, 
google meet, Line 

hfyimcs 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/14 

google classroom, 
google meet, Line 

gs2byvn 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/16 

google classroom, 
google meet, Line 

4bax4tv 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/19 

google classroom, 
google meet, Line 

lq7y5kj 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/22 

google classroom, 
google meet, Line 

m2zf2bq 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/25 

google classroom, 
google meet, Line 

o2vcdoo 086-0057919 086-0057919 nongyao@pibul.ac.th 

3 
 

นางสาวสิรินภา  วิงวอน 
  

ศ31204 นาฏศิลป1 ม.4/26 
google classroom, 
google meet, Line 

ykty45n 089-5261864 089-5261864 Sirinapa@pibul.ac.th 

ศ33204 นาฏศิลป 5 ม.6/26 
google classroom, 
google meet, Line 

mccczus 089-5261864 089-5261864 Sirinapa@pibul.ac.th 

 

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

  
  

  
  

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/2 

google classroom, 
google meet, Line 

7z64qmv 089-5261864 089-5261864 Sirinapa@pibul.ac.th 



  
  
  

  
  
  

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/5 

google classroom, 
google meet, Line 

l24h4ht 089-5261864 089-5261864 Sirinapa@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/17 

google classroom, 
google meet, Line 

khrmeiy 089-5261864 089-5261864 Sirinapa@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/23 

google classroom, 
google meet, Line 

m7ax3tx 089-5261864 089-5261864 Sirinapa@pibul.ac.th 

ศ31101 
ศิลปะ 1 

(นาฏศิลป) 
ม.4/26 

google classroom, 
google meet, Line 

5q6iuek 089-5261864 089-5261864 Sirinapa@pibul.ac.th 

4 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมคดิ ออนบาง 
  
  
  
  
  
  
  

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/1 

google classroom, 
google meet, Line 

fllwnnn 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/2 

google classroom, 
google meet, Line 

pnmpc5i 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/3 

google classroom, 
google meet, Line 

dcbjbpx 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/4 

google classroom, 
google meet, Line 

n5yvfrv 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/5 

google classroom, 
google meet, Line 

guhkpka 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/6 

google classroom, 
google meet, Line 

266hfxt 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/7 

google classroom, 
google meet, Line 

opuot3j 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/8 

google classroom, 
google meet, Line 

mj3y7iy 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

 

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

  
  
  
  

  
  
  
  

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/9 

google classroom, 
google meet, Line 

zem7pxn 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/10 

google classroom, 
google meet, Line 

6ptdgyt 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 



  
  

  
  

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/11 

google classroom, 
google meet, Line 

pliersp 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/12 

google classroom, 
google meet, Line 

mdotb6q 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

ไทย) 
ม.5/13 

google classroom, 
google meet, Line 

kuwiodf 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

ศ33211 ดนตรีไทยปฏิบัติ 3 ม.6/15 
google classroom, 
google meet, Line 

ywpid6z 089-2107416 065-5023954 somkid@pibul.ac.th 

5 
 
 
 
 
 
 

นายวีรยุทธ  นิลทุย 
  
  
  
  
  
  

ศ31202 ดนตรไีทย 1 ม.4/25 
google classroom, 
google meet, Line 

2ofvruz v15203745 098-2699710 virayut@pibul.ac.th 

ศ31217 
ซอม-สรางเครื่อง

ดนตรไีทย 
ม.4/25 

google classroom, 
google meet, Line 

nfzbaww v15203745 098-2699710 virayut@pibul.ac.th 

ศ30202 คีตศิลปไทย 1 ม.5/14 
google classroom, 
google meet, Line 

ztvbxar v15203745 098-2699710 virayut@pibul.ac.th 

ศ30202 คีตศิลปไทย 1 ม.5/15 
google classroom, 
google meet, Line 

bvxmplm v15203745 098-2699710 virayut@pibul.ac.th 

ศ33215 พ้ืนฐานดนตรไีทย 5 ม.6/25 
google classroom, 
google meet, Line 

uzjvevo v15203745 098-2699710 virayut@pibul.ac.th 

ศ33216 รวมวงดนตรีไทย 5 ม.6/25 
google classroom, 
google meet, Line 

57kjych v15203745 098-2699710 virayut@pibul.ac.th 

ศ33218 
ประวัตวิรรณคดี

ทฤษฎีดนตรีไทย 5 
ม.6/25 

google classroom, 
google meet, Line 

osc7i3y v15203745 098-2699710 virayut@pibul.ac.th 

 

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

6 
 
 
 
 
 

นายสมบัต ิ นิชเปยม 
  
  
  
  
  

ศ31211 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1 ม.4/15 
google classroom, 
google meet, Line 

clcm42l 089-8026013 089-8026013 sombit@pibul.ac.th 

ศ32202 ดนตรไีทย 3 ม.5/26 
google classroom, 
google meet, Line 

rhbwjhq 089-8026013 089-8026013 sombit@pibul.ac.th 

ศ30202 คีตศิลปไทย 1 ม.6/18 
google classroom, 
google meet, Line 

j77xmrj 089-8026013 089-8026013 sombit@pibul.ac.th 



ศ30202 คีตศิลปไทย 1 ม.6/19 
google classroom, 
google meet, Line 

3p6du5z 089-8026013 089-8026013 sombit@pibul.ac.th 

ศ30202 คีตศิลปไทย 1 ม.6/20 
google classroom, 
google meet, Line 

2lf7t2f 089-8026013 089-8026013 sombit@pibul.ac.th 

ศ33213 ปฏิบัติดนตรีไทย 5 ม.6/25 
google classroom, 
google meet, Line 

pvk7wht 089-8026013 089-8026013 sombit@pibul.ac.th 

7 
 
 
 
 
 

นายชลเทพ  สมัครการ 
  
  
  
  
  

ศ30298 
IS 1 การศึกษา
คนควาและสราง

องคความรู 
ม.4/25 

google classroom, 
google meet, Line 

5ro2r3d watergodjo 094-5146369 cholthep@pibul.ac.th 

ศ30298 
IS 1 การศึกษา
คนควาและสราง

องคความรู 
ม.4/26 

google classroom, 
google meet, Line 

jq3mtyu watergodjo 094-5146369 cholthep@pibul.ac.th 

ศ32217 
ปฏิบัติดนตรี

สากล 3 
ม.5/25 

google classroom, 
google meet, Line 

5usx7wj watergodjo 094-5146369 cholthep@pibul.ac.th 

ศ32223 
การขับรอง

ประสานเสยีง 1 
ม.5/25 

google classroom, 
google meet, Line 

hjco3v3 watergodjo 094-5146369 cholthep@pibul.ac.th 

ศ33214 
ปฏิบัติดนตรี

สากล 5 
ม.6/25 

google classroom, 
google meet, Line 

ylgky3b watergodjo 094-5146369 cholthep@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

สากล) 
ม.5/14 

google classroom, 
google meet, Line 

3oe3quy watergodjo 094-5146369 cholthep@pibul.ac.th 

 

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

  
  

  
  

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

สากล) 
ม.5/15 

google classroom, 
google meet, Line 

zeuabwx watergodjo 094-5146369 cholthep@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

สากล) 
ม.5/16 

google classroom, 
google meet, Line 

jci32fc watergodjo 094-5146369 cholthep@pibul.ac.th 

8 
 
 
 

นายภานุวัฒน  ทาบุตร 
  
  
  

ศ31203 ดนตรสีากล 1 ม.4/25 
google classroom, 
google meet, Line 

wfpbqfh 096-6943085 096-6943085 panuwat@pibul.ac.th 

ศ31218 
การปฏิบัตเิครื่อง

เปา 
ม.4/25 

google classroom, 
google meet, Line 

mecqtol 096-6943085 096-6943085 panuwat@pibul.ac.th 



   
ศ32219 

รวมวงดนตรี
สากล 3 

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

6frmpzg 096-6943085 096-6943085 panuwat@pibul.ac.th 

ศ33220 เทคโนโลยีดนตรี 1 ม.6/25 
google classroom, 
google meet, Line 

hhlh5lr 096-6943085 096-6943085 panuwat@pibul.ac.th 

ศ33217 
รวมวงดนตรี

สากล 5 
ม.6/25 

google classroom, 
google meet, Line 

jsk2wuu 096-6943085 096-6943085 panuwat@pibul.ac.th 

9 
 
 
 
 
 

นายจิรวัฒน  สิงหสูง 
  
  
  
  
  

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

สากล) 
ม.5/23 

google classroom, 
google meet, Line 

hba3phn 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

สากล) 
ม.5/24 

google classroom, 
google meet, Line 

7d6wrsy 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

สากล) 
ม.5/25 

google classroom, 
google meet, Line 

vwbbalg 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ 3 (ดนตรี

สากล) 
ม.5/26 

google classroom, 
google meet, Line 

jfbups7 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

ศ32222 
ทฤษฎีดนตรี

สากล 3 
ม.5/25 

google classroom, 
google meet, Line 

gtiksna 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

ศ32232 
ประวัตดินตรี

สากล 3 
ม.5/25 

google classroom, 
google meet, Line 

23b27lq 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

 

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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ศ30203 สังคีตนิยม 1 ม.6/18 
google classroom, 
google meet, Line 

ihgvxpa 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

ศ30203 สังคีตนิยม 1 ม.6/19 
google classroom, 
google meet, Line 

hmqrjoe 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

ศ33212 
ดนตรสีากล
ปฏิบัติ 5 

ม.6/15 
google classroom, 
google meet, Line 

nbg65k3 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

ศ33219 
ทฤษฎีดนตรี

สากล 5 
ม.6/25 

google classroom, 
google meet, Line 

ozcgapx 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 

ศ33229 
ประวัตดินตรี

สากล 5 
ม.6/25 

google classroom, 
google meet, Line 

zelpue4 098-2495283 080-0946233 jirawat@pibul.ac.th 



10 
  
  
  
  
  
  
  

นางกาญจนา  กาญจนโหติ 
  
  
  
  
  
  
  

ศ32101 
ศิลปะ3(ดนตรี

สากล) 
ม.5/17 

google classroom, 
google meet, Line 

eh6xuov 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ3(ดนตรี

สากล) 
ม.5/18 

google classroom, 
google meet, Line 

s2znkdb 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ3(ดนตรี

สากล) 
ม.5/19 

google classroom, 
google meet, Line 

q5fvcj2 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ3(ดนตรี

สากล) 
ม.5/20 

google classroom, 
google meet, Line 

vzayiyh 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ3(ดนตรี

สากล) 
ม.5/21 

google classroom, 
google meet, Line 

qvyw3oo 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

ศ32101 
ศิลปะ3(ดนตรี

สากล) 
ม.5/22 

google classroom, 
google meet, Line 

7l335aj 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

ศ31212 
ดนตรสีากล

ปฏิบัต1ิ 
ม.4/15 

google classroom, 
google meet, Line 

bybh4gd 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

ศ30203 สังคีตนิยม 1 ม.5/14 
google classroom, 
google meet, Line 

yghc2oj 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

 

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

  
  

  
  

ศ30203 สังคีตนิยม 1 ม.5/15 
google classroom, 
google meet, Line 

5ma25yr 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

ศ30203 สังคีตนิยม 1 ม.6/20 
google classroom, 
google meet, Line 

6hnaczj 089-7657399 089-7657399 Kanjana_kan@pibul.ac.th 

11 
 
 
 
 

นางสาวฐิติรตัน  เจือรส 
  
  
  
  

ศ31216 การออกแบบ ม.4/26ข 
google classroom, 
google meet, Line 

sbblit3 thitirat212536 806644237 thitirat.aea@pibul.ac.th 

ศ30201 ศิลปหัตถกรรม1 ม.5/15 
google classroom, 
google meet, Line 

em2kudf thitirat212536 806644237 thitirat.aea@pibul.ac.th 

ศ32201 ทัศนศิลป3 ม.5/26 
google classroom, 
google meet, Line 

wifhzv5 thitirat212536 806644237 thitirat.aea@pibul.ac.th 

ศ33201 ทัศนศิลป5 ม.6/26ข 
google classroom, 
google meet, Line 

efi53of thitirat212536 806644237 thitirat.aea@pibul.ac.th 



ศ33210 จิตรกรรม3 ม.6/15 
google classroom, 
google meet, Line 

rlwdh2q thitirat212536 806644237 thitirat.aea@pibul.ac.th 

12 นางกัญจรัตน พรหมจรรย 
  
  
  
  
  

ศ31201 ทัศนศิลป 1 ม.4/26ข 
google classroom, 
google meet, Line 

ldej4yr 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

ศ31210 จิตรกรรม 1 ม.4/15 
google classroom, 
google meet, Line 

kptfpfp 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/1 

google classroom, 
google meet, Line 

67abmfp 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/3 

google classroom, 
google meet, Line 

red27ku 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/6 

google classroom, 
google meet, Line 

ln2fkv2 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/7 

google classroom, 
google meet, Line 

7a72f5w 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

 

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

  
  
  
  

  
  
  
  

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/10 

google classroom, 
google meet, Line 

cct2ike 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/13 

google classroom, 
google meet, Line 

q2nr7kx 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/21 

google classroom, 
google meet, Line 

cd4gw5z 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/25 

google classroom, 
google meet, Line 

ewbkmrn 094-4542295 094-4542295 kanjarat@pibul.ac.th 

13 นายอนุชิต  ชัยเรียบ 
  
  
  
  
  

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/2 

google classroom, 
google meet, Line 

ur7tiqg tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/4 

google classroom, 
google meet, Line 

pn2fm3q tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/5 

google classroom, 
google meet, Line 

a74sknd tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 



  
  
  

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/8 

google classroom, 
google meet, Line 

4lutoqa tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/9 

google classroom, 
google meet, Line 

yk37ife tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/11 

google classroom, 
google meet, Line 

2yxcis7 tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/12 

google classroom, 
google meet, Line 

rwt6ba3 tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/14 

google classroom, 
google meet, Line 

oscatzs tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/15 

google classroom, 
google meet, Line 

qafcxot tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/16 

google classroom, 
google meet, Line 

xrvpup4 tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/17 

google classroom, 
google meet, Line 

bxbwu2b tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/18 

google classroom, 
google meet, Line 

yd3yxtp tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/19 

google classroom, 
google meet, Line 

k7oqbtr tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/20 

google classroom, 
google meet, Line 

nfx2ebu tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/22 

google classroom, 
google meet, Line 

odzfyqx tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/23 

google classroom, 
google meet, Line 

b2j3uaz tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/24 

google classroom, 
google meet, Line 

4st3mao tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 



ศ33101 
ศิลปะ 5 

(ทัศนศิลป) 
ม.6/26 

google classroom, 
google meet, Line 

3x5lvkt tomfooalone 083-8488244 anuchit@pibul.ac.th 

 

 


