
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

นางวันเพ็ญ  แสงชาติ  (รหัสชั้นเรียน และ ลิงก์ Meet  ใน google classroom) 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  ftutqi2 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/cyvqpt6kiv   
 
ภาษาไทย 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/23 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  45lfues 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/ahdjlpi7c6 
 
หลักการใช้ภาษาไทย 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/15 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน   azi67pq 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/dgiaacehy2 
 
หลักการใช้ภาษาไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/17 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  mlx4sah 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/cj3ynjbtsm 
 
หลักการใช้ภาษาไทย 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/19  ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  4ts55uf 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/gdrbjoicwy 
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นางศรีสมัย รัตนีมงคล (รหัสชั้นเรียน และ ลิงก์ Meet ใน Google Classroom) 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย5 (ท33101)   
ม.6/7 ภาค 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน   f5ghhgh 
ลิงก์ Meet    https://meet.google.com/lookup/egpiocw4su 
_____________________________________________________________ 
ภาษาไทย5 (ท33101) 
ม.6/9 ภาค 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน   sbbv5du 
ลิงก์ Meet    https://meet.google.com/lookup/cswr63eqk5 
_____________________________________________________________ 
ภาษาไทย5 (ท33101) 
ม.6/12 ภาค 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน   dc6wb3q 
ลิงก์ Meet    https://meet.google.com/lookup/ahtak7emym 
_____________________________________________________________ 
ภาษาไทย5 (ท33101) 
ม.6/18 ภาค 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    2vu7iyh 
ลิงก์ Meet    https://meet.google.com/lookup/furdwcxtmm 
_____________________________________________________________ 
ภาษาไทย5 (ท33101) 
ม.6/24 ภาค 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    5gj4og7 
ลิงก์ Meet    https://meet.google.com/lookup/hug3xvsd3j 
_____________________________________________________________ 
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นางสมจิตต์  วัฒนวงศ์ (รหัสชั้นเรียน และลิงก์ Meet ใน google classroom) 

___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน   3bosaoa 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/dsubag4pjv 

___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน    ururvkm 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/akvik3b5m3 

___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๒ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน   xa3lwiih 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/fyozztssth 

___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๔ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน  afor7p3 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hquxlozfxn 

___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน  7py2fbr 

ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/ax6umxbdjn 

___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๙ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน  iljnsm2 

ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/bof2rvaopv 

___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒๓ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน  756ht6v 

ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/dw45nrlk5d 

___________________________________________________ 
 



นางสมจิตต์  วัฒนวงศ์ (รหัสชั้นเรียน และลิงก์ Meet ใน google classroom) 

___________________________________________________ 
การเขียน ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๖ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน   xl44wlx 

ลิงก์ Meet     https://meet.google.com/lookup/ftkgt23rlq 

___________________________________________________ 
การเขียน ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๗ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน    pk4tl3c 

ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/bf7mkhaza2 

___________________________________________________ 
การเขียน ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๘ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน   fswkz5b 

ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/gppwr75yw5 

___________________________________________________ 
การเขียน ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒๐ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รหัสของชั้นเรียน   rle5tju 

ลิงก์ Meet    https://meet.google.com/lookup/eiomjktqr2 

___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางน ้าเพชร  สิงโต (รหัสชั้นเรียน และลิงก์ Meet ใน Google classroom) 

___________________________________________________ 
ท33201 หลักการใช้ภาษาไทย   ม.6/20 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  nvwgsw5 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/gm57kxuywp 

___________________________________________________ 
ท33201 หลักการใช้ภาษาไทย   ม.6/18 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  ygbmzlp 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/dc6uizjwyt 

___________________________________________________ 
ท33201 หลักการใช้ภาษาไทย1  ม.6/16 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน   kdbjptz 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hwovokivu7 

___________________________________________________ 
ท33101 ภาษาไทย5  ม.6/22 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  upscbaw 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/dfyeo6m7gj 

___________________________________________________ 
ท33101 ภาษาไทย5  ม.6/17 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  tfx6ly4 

ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/gfncfingqq 

___________________________________________________ 
ท33101 ภาษาไทย5  ม.6/13 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  jayx7il 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/ga33j6uyzl 

___________________________________________________ 
ท33101 ภาษาไทย5  ม.6/10 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  6srhmsd 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/ex3t7ity43 

___________________________________________________ 
ท33101 ภาษาไทย5  ม.6/5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 
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รหัสของชั้นเรียน  id5zqs3 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/fscisbfcrl 
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นางสาวอรอุมา พุดต้น (รหัสชั้นเรียน และลิงก์ meet ใน Google classroom) 
___________________________________________________ 
ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑  ม.๔/๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
รหัสชั้นเรียน cfrptzt 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/h7dhlgdf35 

___________________________________________________ 
ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑  ม.๔/๘ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
รหัสชั้นเรียน cubgg7z 
 ลิงก์ Meethttps://meet.google.com/lookup/fdadscdaiu 

___________________________________________________ 
ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑  ม.๔/๑๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียน xklieox 
ลิงก์ Meethttps://meet.google.com/lookup/bhgbubfboa 

___________________________________________________ 
ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑  ม.๔/๑๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียนylbxehz 
ลิงก์ Meethttps://meet.google.com/lookup/ehkazfkoqx 

___________________________________________________ 
ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑  ม.๔/๒๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียนv3uz6yt 
ลิงก์ Meethttps://meet.google.com/lookup/c2tn2z56vn 

___________________________________________________ 
ท ๓๑๒๐๒  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  ม.๔/๒๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียนqxixbrb 
ลิงก์ Meethttps://meet.google.com/lookup/c2zeohkvxf 
___________________________________________________ 
ท ๓๑๒๐๒  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  ม.๔/๒๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียนacoi7k3 
ลิงก์ Meethttps://meet.google.com/lookup/hjrtnewksy 

___________________________________________________ 
ท ๓๑๒๐๒  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  ม.๔/๒๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียนd6fxfje 
ลิงก์ Meethttps://meet.google.com/lookup/b77myzc2wo 

___________________________________________________ 
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นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์ (รหัสชั้นเรียน และลิงก์ Meet ใน Google classroom) 

วิชาพื นฐาน 

ท33101   ภาษาไทย5   ม.6/6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  wfnxsg5 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hpr5mp3wmc 

___________________________________________________ 
ท33101   ภาษาไทย5   ม.6/11  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  orsrjns 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/cbpkwpubud 

___________________________________________________ 
ท33101   ภาษาไทย 5   ม.6/15 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน   ynce3yp 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/bvqcj7tbfd 

___________________________________________________ 
ท33101 ภาษาไทย 5  ม.6/16  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  kfjf4ql 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/a7mjycknbc 

___________________________________________________ 
ท33101  ภาษาไทย5  ม.6/21  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  u6oyqe3 

ลิงก ์Meet   https://meet.google.com/lookup/hay3jcxkqz 

___________________________________________________ 
วิชาเพิ่มเติม 

ท33202 หลักการใช้ภาษาไทย2   ม.6/23  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  67mheuc 

ลิงก ์Meet  https://meet.google.com/lookup/c7qcgvbhfu 

___________________________________________________ 
ท33202  หลักการใช้ภาษาไทย 2   ม.6/26  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน nro4kbg 

ลิงก ์Meet  https://meet.google.com/lookup/b2opolmfow 

___________________________________________________ 

https://meet.google.com/lookup/cbpkwpubud
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นางอภิรัตน์  กองสุทธิ (รหัสชั้นเรียน และลิงก์ Meet ใน Google classroomX 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๑ (ท๓๑๑๐๑)  ห้อง ๔/๑ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียน  f3perm7 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hsnogse7oo 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๑ (ท๓๑๑๐๑)  ห้อง ๔/๓ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียน  zwhclns 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/benzx3xqp3 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๑ (ท๓๑๑๐๑)  ห้อง ๔/๑๔ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียน  77qq3zk 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hqnrd7qqs3 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย๑ (ท๓๑๑๐๑)  ห้อง ๔/๒๔ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียน  26wxgvo 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/b4atkk4djj 
___________________________________________________ 
การเขียน๑ (ท๓๑๒๐๑)  ห้อง ๔/๑๕ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียน  3ncpsv6 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/fy6mjvdrrr 
___________________________________________________ 
การเขียน๑ (ท๓๑๒๐๑)  ห้อง ๔/๑๖ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียน  jhbwdgp 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/alnzoo64dc 
___________________________________________________ 
การเขียน๑ (ท๓๑๒๐๑)  ห้อง ๔/๑๘ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียน  bhctpym 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/elnegynys2 
___________________________________________________ 
การเขียน๑ (ท ๓๑๒๐๑)  ห้อง ๔/๒๐ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รหัสของชั้นเรียน  lsvlb3a 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/egr4stmcrl 
___________________________________________________ 
 

https://meet.google.com/lookup/egr4stmcrl


นายพัชศรากร กฤชอาคม (ท31101) 
รหัสชั้นเรียน และ ลิงก์ Meet  ใน google classroom  

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  7a7ahm5 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/alv6wlgkpe 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/๙ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  xyh42rp 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/es6gw52f6b 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1๑ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน   rsi7or4 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/djf37awik3 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/16 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน uchuoyu 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/bccihqalfz 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/21  ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  giui6rd 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/dii25dgsjt 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/23 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน daxaqe7 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/hlpujhe3fs 

 
การเขียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  ubziznv 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/cnxeblr5aq 

 
การเขียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  f4qph3d 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/aosl3sxgkn 

 

ติดต่อครูผู้สอน 
   เบอร์โทรศัพท์  092-4468944 
   E-mail          
Patsarakorn@pibul.ac.th 
   Facebook     Birth Patsarakorn 

https://meet.google.com/lookup/bccihqalfz
https://meet.google.com/lookup/dii25dgsjt
mailto:Patsarakorn@pibul.ac.th


การเขียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/19 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน  4le4j7m 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/gf5x54r4qh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายสุรชัย   บุญโต (รหัสชั้นเรียน และ ลิงก์ Meet ใน Google Classroom) 
___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2   
Class code  2g3u7fc 
Meet link      https://meet.google.com/lookup/bobctcxf5w 
___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10   
Class code  56gzavt 
Meet link  https://meet.google.com/lookup/e43okh7uve 
___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15   
Class code  2ipyzn6 
Meet link  https://meet.google.com/lookup/apuss6t45r 
___________________________________________________ 
ท32202 ภาษากับวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/21   
Class code   ywq4n2h 
Meet link   https://meet.google.com/lookup/ddmm5ywspe 
___________________________________________________ 
ท32202 ภาษากับวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/22   
Class code   k5xok7k 
Meet link   https://meet.google.com/lookup/acuyyn2b7o 
___________________________________________________ 
ท32202 ภาษากับวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/24   
Class code   jnqeddg 
Meet link   https://meet.google.com/lookup/a5bonpzw6r 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/lookup/bobctcxf5w
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นางสาวสุพัตรา  นันทิทัน (รหัสชั้นเรียน และ ลิงก์ Meet ใน Google classroom) 

___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย 3    ม.5/1  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  glm45ea 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/favyfe4vw7 

___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย 3    ม.5/5  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  u5272bj 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/g4xm3rpdzv 

___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย 3    ม.5/6  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน   rj2kw43 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/cretsvgaq6 

___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย 3    ม.5/9  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  r7aqsnw 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/fyqqvwnrws 

___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย 3    ม.5/13  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  2yn3a4s 

ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/bcy3privzj 

___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย 3    ม.5/18  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  ojzxvnt 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hw2pdxxcac 

___________________________________________________ 
ท32101 ภาษาไทย 3    ม.5/22  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  bhabxud 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/fxlmyxrbto 

___________________________________________________ 
 



ท32101 ภาษาไทย 3    ม.5/26  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  iclvvrs 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/eedj7fixuk 

 

 

นางสาวสุพัตรา  นันทิทัน (รหัสชั้นเรียน และ ลิงก์ Meet ใน Google classroom) 

___________________________________________________ 
ท32201  การเขียน 2    ม.5/14  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  267hg2v 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hgx6rxmump 

___________________________________________________ 
ท32201  การเขียน 2    ม.5/15  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  farv7ip 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/fas4woayur 

___________________________________________________ 
ท32201  การเขียน 2    ม.5/19  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563 

รหัสของชั้นเรียน  n6e7bqv 

ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/gd52fywcsp 

___________________________________________________ 
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นางน้องนุช  หล่อประเสริฐ (รหัสชั นเรียน และลิงก์ Meet  ใน Google  Classroom) 
___________________________________________________ 
วิชา ภาษาไทย๓ (ท๓๒๑๐๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ 
รหัสของชั้นเรียน ug74qp2 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/eejfinicts 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๗ 
รหัสของชั้นเรียน  pco2j4f 
ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/dpb7ivvmaa 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๑๑ 
รหัสของชั้นเรียน  7bzzqkk 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hocptcrf6p 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๖ 
รหัสของชั้นเรียน  xoiw5iy 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/f6k6rxflan 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๗ 
รหัสของชั้นเรียน  h6c5ufv 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/h4myzlbkxj 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒๐ 
รหัสของชั้นเรียน  fzusxuc 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/etom7mon44 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒๑ 
รหัสของชั้นเรียน wg2tzy4 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/fcxoocq3mf 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒๔ 
รหัสของชั้นเรียน  prbpbkr 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/csftrjcx5k 
___________________________________________________ 

https://meet.google.com/lookup/eejfinicts
https://meet.google.com/lookup/dpb7ivvmaa
https://meet.google.com/lookup/hocptcrf6p
https://meet.google.com/lookup/f6k6rxflan
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https://meet.google.com/lookup/csftrjcx5k


นางน้องนุช  หล่อประเสริฐ (รหัสชั้นเรียน และลิงก์ Meet  ใน Google  Classroom) 
___________________________________________________ 
วิชา ภาษากับวัฒนธรรม (ท๓๒๒๐๒) 
ภาษากับวัฒนธรรม ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒๓ 
รหัสของชั้นเรียน  exb3zul 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/cdjaf4jhhy 
___________________________________________________ 
ภาษากับวัฒนธรรม ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒๖ 
รหัสของชั้นเรียน  givi5lz 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/dozb7ypold 
___________________________________________________ 
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นางสาวน ้าทิพย์ บัวสุวรรณ์ (รหัสชั้นเรียน และ ลิงก์ Meet  ใน google classroom) 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๑ (ท๓๑๑๐๑)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    xz3rhn5 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/fmdwgg52qi?authuser=1&hs=179 
ภาษาไทย ๑ (ท๓๑๑๐๑)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑๐ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน     kk2p657 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/b7cddyfenm?authuser=1&hs=179 

ภาษาไทย 1  (ท๓๑๑๐๑)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/15 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    erpdxie 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/frnabvytut?authuser=1&hs=179 

ภาษาไทย 1 (ท๓๑๑๐๑)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/1๙ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน     knvhqgu 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/ctb5ynfpa4?authuser=1&hs=179 

ภาษาไทย 1 (ท๓๑๑๐๑)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒๐  ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน     gidcjgm 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/bzeguvpr6z?authuser=1&hs=179 

ภาษาไทย 1  (ท๓๑๑๐๑)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒๖ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน      5eiayx6 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/gih3dsaifr?authuser=1&hs=179 

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม (ท๓๑๒๐๒)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒๑ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    fnzago2 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/ffdqyiv7r4?authuser=1&hs=179  

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม (ท๓๑๒๐๒)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒๒ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    s4cnzb3 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/avdpyurv6b?authuser=1&hs=179 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/google%20classroom%20ภาษาไทย/%20https:/meet.google.com/lookup/dgiaacehy2%0d
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นางสาววิภาดา  แสงสว่าง (รหัสชั นเรียน และ ลิงก์  Meet ใน google classroom) 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย 5  ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
รหัสของชั้นเรียน  dd73uee73uee 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/amjq5gkfsh 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย 5  ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
รหัสของชั้นเรียน up27gcm 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hnhge74jtw 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย 5  ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
รหัสของชั้นเรียน  kstftng 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/hscqg5gota 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย 5  ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/19  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
รหัสของชั้นเรียน  37m5vc7 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/fffpnm3o7g 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย 5  ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/25  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
รหัสของชั้นเรียน  expzwfc 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/ejkaj5gz6g 
___________________________________________________ 
หลักการใช้ภาษาไทย 2  ท33202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/22  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
รหัสของชั้นเรียน  yw4w7cz 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/go46yfptpn 
___________________________________________________ 
หลักการใช้ภาษาไทย 2  ท33202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/24  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
รหัสของชั้นเรียน  y4prxpq 
ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/egp44wcljp 
___________________________________________________ 
 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/hscqg5gota
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นางสาวนุสรา ขวัญศรี (รหัสชั้นเรียน และลิงก์ Meet  ใน Google  Classroom) 
___________________________________________________ 
วิชา ภาษาไทย๕ (ท๓๓๑๐๑) 
ภาษาไทย ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ๖/๑ 
รหัสของชั้นเรียน  vl2txxx 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/ido-yujr-pgp?authuser  
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ๖/๔ 
รหัสของชั้นเรียน  uxynqps 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/cqc-hwud-hci?authuser 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ๖/20 
รหัสของชั้นเรียน  depygus 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/trc-zwfn-axo?authuse 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ๖/๒๖ 
รหัสของชั้นเรียน  ibhzskc 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/hmlee4jhqq 
___________________________________________________ 
วิชา หลักการใช้ภาษาไทย๒ 
ภาษาไทย (หลักการใช้ภาษาไทย) ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  ๖/๒๑  
รหัสของชั้นเรียน y7zdfre 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/cjf4rptg7d 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย (หลักการใช้ภาษาไทย) ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ๖/๒๕ 
รหัสของชั้นเรียน  3cqmgnm 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/bmdlreoi3x 
___________________________________________________ 
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นางวรรณภา บุญประทีป (รหัสชั้นเรียน และ ลิงก์ Meet  ใน google classroom 
___________________________________________________ 
ภาษาไทย ๑ (ท๓๑๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    ifzevvc 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/hasrajaoer?authuser=2&hs=179 

ภาษาไทย ๑ (ท๓๑๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๔ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน     bq6isy5 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/cvbjjzytie?authuser=2&hs=179 

ภาษาไทย 1  (ท๓๑๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/1๓ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    sk72kjg 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/dxt4rqkw3c?authuser=2&hs=179 

ภาษาไทย 1 (ท๓๑๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑๘ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน     ld3odbr 
ลิงก์ Meet  
https://meet.google.com/lookup/clikgcbf2x?authuser=2&hs=179 

ภาษาไทย 1 (ท๓๑๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒๕  ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    hk5wa3q 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/adfk5bcf4e?authuser=2&hs=179 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (ท๓๐๒๙๘) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒๑ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน      7eys2ti 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/bcmbfr4xma?authuser=2&hs=179 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (ท๓๐๒๙๘) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒๓ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    nscb4nj 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/dm4vbi6nxh?authuser=2&hs=179 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (ท๓๐๒๙๘) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒๔ ภาคเรียนที่ 1/2563 
รหัสของชั้นเรียน    ra5l2ii 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/ezwnydkiui?authuser=2&hs=179 
___________________________________________________ 
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