
ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ32102 ศิลปะ 4 ม.5/6 Google Classroom 43n5lac 0982495283 0982495283

2 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ32102 ศิลปะ 4 ม.5/7 Google Classroom 6nltxx3 0982495283 0982495283

3 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ32102 ศิลปะ 4 ม.5/8 Google Classroom rxaqe57 0982495283 0982495283

4 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ32102 ศิลปะ 4 ม.5/9 Google Classroom 2vdtkkq 0982495283 0982495283

5 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ32102 ศิลปะ 4 ม.5/10 Google Classroom qihupka 0982495283 0982495283

6 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ32102 ศิลปะ 4 ม.5/11 Google Classroom mqx4c3j 0982495283 0982495283

7 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ32230 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 ม.5/25 ข Google Classroom dlfx4ux 0982495283 0982495283

8 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ32233 ประวิติศาสตร์ดนตรี  44 ม.5/25 ข Google Classroom dlfx4ux 0982495283 0982495283

9 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ31227 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 ม.4/25 ข Google Classroom cdy6yic 0982495283 0982495283

10 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ31230 ประวิติศาสตร์ดนตรี  2 ม.4/25 ข Google Classroom cdy6yic 0982495283 0982495283

11 นายจิราวฒัน ์ สิงห์สูง ศ33207 ดนตรีสากล 6 ม.6/15 Google Classroom txh35se 0982495283 0982495283

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
   รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นางกาญจนา กาญจนโหติ ศ32102  ศิลปะ 4 ม.5/1  Google Classroom  xbk5w6d 089-765-7399 089-7657399

2 นางกาญจนา กาญจนโหติ ศ32102  ศิลปะ 4 ม.5/2  Google Classroom  6hnaczj 089-765-7399 089-7657399

3 นางกาญจนา กาญจนโหติ ศ32102  ศิลปะ 4 ม.5/3  Google Classroom  7l335aj 089-765-7399 089-7657399

4 นางกาญจนา กาญจนโหติ ศ32102  ศิลปะ 4 ม.5/4  Google Classroom  qvyw3oo 089-765-7399 089-7657399

5 นางกาญจนา กาญจนโหติ ศ32102  ศิลปะ 4 ม.5/5  Google Classroom vzayiyh 089-765-7399 089-7657399

6 นางกาญจนา กาญจนโหติ ศ31215  ดนตรีสากลปฏิบติั 2 ม.4/15  Google Classroom yghc20j 089-765-7399 089-7657399

7 นางกาญจนา กาญจนโหติ ศ30207  สังคีตนิยม 2 ม.5/15  Google Classroom hmf6ycd 089-765-7399 089-7657399

8 นางกาญจนา กาญจนโหติ ศ30209 โครงงานศิลปะ ม.6/25 Google Classroom hm34ipq 089-765-7399 089-7657399

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหสัวิชา วิชา หอ้ง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหสัชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นายชลเทพ  สมคัรการ ศ30299 IS 2,3 ม.4/25  Google Classroom juj5fj4 watergodjo 094-5146369

2 นายชลเทพ  สมคัรการ ศ30299 IS 2,3 ม.4/26  Google Classroom dcca5nz watergodjo 094-5146369

3 นายชลเทพ  สมคัรการ ศ31222 ปฏิบติัดนตรีสากล 2 ม.4/25  Google Classroom y7lwwkc watergodjo 094-5146369

4 นายชลเทพ  สมคัรการ ศ32225 ปฏิบติัดนตรีสากล 4 ม.5/25 ข  Google Classroom d2eqfgz watergodjo 094-5146369

5 นายชลเทพ  สมคัรการ ศ32231 ขบัร้องประสานเสียง 2 ม.5/25 ข  Google Classroom cnm3xuw watergodjo 094-5146369

6 นายชลเทพ  สมคัรการ ศ32102  ศิลปะ 4 ม.5/12  Google Classroom p64dxaj watergodjo 094-5146369

7 นายชลเทพ  สมคัรการ ศ32102  ศิลปะ 4 ม.5/13  Google Classroom lhdjuqp watergodjo 094-5146369

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นายภานุวฒัน ์ ทาบตุร ศ31228 ปฏิบติัคียบ์อร์ด 2 ม.4/25 ข  Google Classroom d2ilzvv 096-6943085 096-6943085

2 นายภานุวฒัน ์ ทาบตุร ศ31225 รวมวงดนตรีสากล 2 ม.4/25 ข  Google Classroom 4dpnnbv 096-6943085 096-6943085

3 นายภานุวฒัน ์ ทาบตุร ศ32228 รวมวงดนตรีสากล 4 ม.5/25 ข  Google Classroom 5zh7j7b 096-6943085 096-6943085

4 นายภานุวฒัน ์ ทาบตุร ศ33207 ปฏิบติัดนตรีสากล 6 ม.6/25 ข  Google Classroom pjqw3zp 096-6943085 096-6943085



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/14 Google  classroom vt7b62y 0892107416 0655023954

2 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/15 Google  classroom j3fbxhp 0892107416 0655023954

3 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/16 Google  classroom mo4mqnh 0892107416 0655023954

4 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/17 Google  classroom vdw3qdj 0892107416 0655023954

5 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/18 Google  classroom mkiydt3 0892107416 0655023954

6 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/19 Google  classroom c7silfi 0892107416 0655023954

7 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/20 Google  classroom l2bb2ma 0892107416 0655023954

8 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/21 Google  classroom jk6vxnp 0892107416 0655023954

9 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/22 Google  classroom az5dg2v 0892107416 0655023954

10 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/23 Google  classroom efkpiww 0892107416 0655023954

11 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/24 Google  classroom jgsuutk 0892107416 0655023954

12 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/25 Google  classroom k5rilvq 0892107416 0655023954

13 นายสมคิด  อ่อนบาง ศ32102 ศิลปะ 4 5/26 Google  classroom zcksr4j 0892107416 0655023954

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นายสมบติั นิชเป่ียม ศ31202 ดนตรีไทย ๔ ม.4/26 Google Classroom 4c5jqfc 0898026013 0898026013

2 นายสมบติั นิชเป่ียม ศ31214 ดนตรีไทย ๔ ม.4/15 Google Classroom 4uco65e 0898026013 0898026013

3 นายสมบติั นิชเป่ียม ศ33214 ดนตรีไทย 6 ม.6/15 Google Classroom qrwva6I 0898026013 0898026013

1 นายวีรยทุธ  นิลทุย้ ศ30206  คีตศิลป์ไทย 2 5/15 Google  classroom bvxmplm 0982699710 0982699710

2 นายวีรยทุธ  นิลทุย้ ศ32224 ปฏิบติัดนตรีไทย 4 5/25 Google  classroom edtiwn2 0982699710 0982699710

3 นายวีรยทุธ  นิลทุย้ ศ32226 พ้ืนฐานดนตรีไทย 4 5/25 Google  classroom uzjvevo 0982699710 0982699710

4 นายวีรยทุธ  นิลทุย้ ศ32227 รวมวงดนตรีไทย 4 5/25 Google  classroom 57kjych 0982699710 0982699710

5 นายวีรยทุธ  นิลทุย้ ศ32229ประวติัวรรณคดีทฤษฎีดนตรีไทย 45/25 Google  classroom osc7i3y 0982699710 0982699710

6 นายวีรยทุธ  นิลทุย้ ศ30209  โครงงานศิลปะ 6/25 Google  classroom u47tssq 0982699710 0982699710

7 นายวีรยทุธ  นิลทุย้ ศ33206 ดนตรีไทย 6 6/25 Google  classroom arfmhqw 0982699710 0982699710

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์)   4/3 Google Classroom qhncfn7 094-4542295

2 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์)    4/6 Google Classroom wcyh4aq 094-4542295

3 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์)  4/9 Google Classroom ynhn53m 094-4542295

4 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์)  4/12 Google Classroom bs37kgv 094-4542295

5 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์)   4/15 Google Classroom bcb4p3c 094-4542295

6 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์)   4/18 Google Classroom zazvbgo 094-4542295

7 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์)  4/21 Google Classroom qwhapgq 094-4542295

8 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ31205  ทศันศิลป์ 2 4/26 ก Google Classroom eds2yp7 094-4542295

9 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ31213  จิตรกรรม 2 4/15 Google Classroom kf25cqw 094-4542295

10 นางกญัจรัตน์  พรหมจรรย์ ศ30209   โครงงานศิลปะ 6/26 Google Classroom srxax4o 094-4542295

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/1 Google Classroom 3ir4onc thitirat212536 080-6644237

2 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/4 Google Classroom 2pk6ab7 thitirat212536 080-6644237

3 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/7 Google Classroom d6aifsw thitirat212536 080-6644237

4 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/10 Google Classroom wevcasu thitirat212536 080-6644237

5 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/11 Google Classroom 4dibhig thitirat212536 080-6644237

6 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/13 Google Classroom c7wqxzt thitirat212536 080-6644237

7 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/16 Google Classroom s7bry2r thitirat212536 080-6644237

8 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/19 Google Classroom k246px5 thitirat212536 080-6644237

9 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/25 Google Classroom d4st3lr thitirat212536 080-6644237

10 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/26 Google Classroom 75svjet thitirat212536 080-6644237

11 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ30205 ศิลปหตัถกรรม2 5/15 Google Classroom cq6th77 thitirat212536 080-6644237

12 นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส ศ32205 ทศันศิลป์4 5/26ข Google Classroom   lqphzvm thitirat212536 080-6644237

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/2 Google Classroom 36rqupz 083-8488244 083-8488244

2 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/5 Google Classroom voy4led 083-8488244 083-8488244

3 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/8 Google Classroom xn6scah 083-8488244 083-8488244

4 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/14 Google Classroom 2dkkjbh 083-8488244 083-8488244

5 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/17 Google Classroom hbnqn6k 083-8488244 083-8488244

6 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/20 Google Classroom uzkzwpw 083-8488244 083-8488244

7 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/22 Google Classroom rsfjsiz 083-8488244 083-8488244

8 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/23 Google Classroom xukrslh 083-8488244 083-8488244

9 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ31102   ศิลปะ 2 (ทศันศิลป์) 4/24 Google Classroom 2m6j2ch 083-8488244 083-8488244

10 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ33205 ทศันศิลป์6 6/26ข Google Classroom ha2ckpk 083-8488244 083-8488244

11 นายอนุชิต  ชยัเรียบ ศ33213 จิตรกรรม4 6/15 Google Classroom sca7ybz 083-8488244 083-8488244

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ33102 ศิลปะ6 ม.6/3 โปรแกรมไลน์/Google classroom 4mfkt7t 0823909908 0823909908
2 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ33102 ศิลปะ6 ม. 6/6 โปรแกรมไลน์/Google classroom p3ntkel 0823909908 0823909908

3 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ33102 ศิลปะ6 ม.6/9 โปรแกรมไลน์/Google classroom hjzyi7d 0823909908 0823909908

4 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ33102 ศิลปะ6 ม.6/12 โปรแกรมไลน์/Google classroom q5tsbdr 0823909908 0823909908

5 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ33102 ศิลปะ6 ม.6/13 โปรแกรมไลน์/Google classroom uui6fhj 0823909908 0823909908

6 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ33102 ศิลปะ6 ม.6/15 โปรแกรมไลน์/Google classroom oibtcrl 0823909908 0823909908

7 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ33102 ศิลปะ6 ม.6/18 โปรแกรมไลน์/Google classroom 5wu3ota 0823909908 0823909908
8 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ33102 ศิลปะ6 ม.6/21 โปรแกรมไลน์/Google classroom lu5pgum 0823909908 0823909908

9 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ33102 ศิลปะ6 ม.6/24 โปรแกรมไลน์/Google classroom jfytfbf 0823909908 0823909908

10 นางรพีพรรณ  ป่ินมณี ศ31208 นาฏศิลป์2 ม.4/26 โปรแกรมไลน์/Google classroom zta4wbt 0823909908 0823909908

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นางนงคเ์ยาว ์บตุรศรี ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/1 Line,Google Classroom df6mavg pook082506 086-0057919

2 นางนงคเ์ยาว ์บตุรศรี ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/4 Line,Google Classroom 5kcdrdi pook082506 086-0057919

3 นางนงคเ์ยาว ์บตุรศรี ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/7 Line,Google Classroom c62gzcf pook082506 086-0057919

4 นางนงคเ์ยาว ์บตุรศรี ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/10 Line,Google Classroom b6jazme pook082506 086-0057919

5 นางนงคเ์ยาว ์บตุรศรี ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/16 Line,Google Classroom bzq7rra pook082506 086-0057919

6 นางนงคเ์ยาว ์บตุรศรี ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/19 Line,Google Classroom efioti2 pook082506 086-0057919

7 นางนงคเ์ยาว ์บตุรศรี ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/22 Line,Google Classroom 2he2ljg pook082506 086-0057919

8 นางนงคเ์ยาว ์บตุรศรี ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/25 Line,Google Classroom tmj2ewe pook082506 086-0057919

9 นางนงคเ์ยาว ์บตุรศรี ศ32208 นาฏศิลป์ 4 ม.5/26ก Line,Google Classroom wi55v4u pook082506 086-0057919

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ผูส้อน รหัสวิชา วิชา ห้อง รูปแบบท่ีใชส้อน
 รหัสชั้นเรียน           

(Class code)
line ID ครู เบอร์โทรครู

1 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/2 Line,Google Classroom iukkavs tomsirinapa 089-5261864

2 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/5 Line,Google Classroom uvrz7j6 tomsirinapa 089-5261864

3 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/8 Line,Google Classroom hdocwek tomsirinapa 089-5261864

4 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/11 Line,Google Classroom ygt6kg3 tomsirinapa 089-5261864

5 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/14 Line,Google Classroom ylwvb3p tomsirinapa 089-5261864

6 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/17 Line,Google Classroom plgyaaq tomsirinapa 089-5261864

7 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/20 Line,Google Classroom leu2hgf tomsirinapa 089-5261864

8 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/23 Line,Google Classroom ysixnfe tomsirinapa 089-5261864

9 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป์) ม.6/26 Line,Google Classroom hlelj7t tomsirinapa 089-5261864

10 นางสาวสิรินภา วิงวอน ศ33208 นาฏศิลป์ 6 ม.6/26ก Line,Google Classroom s6myq6f tomsirinapa 089-5261864

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



e-mail ครู

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

jirawat@gmail.com

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



e-mail ครู

Kanjanahoti@gmail.com

Kanjanahoti@gmail.com

Kanjanahoti@gmail.com

Kanjanahoti@gmail.com

Kanjanahoti@gmail.com

Kanjanahoti@gmail.com

Kanjanahoti@gmail.com

Kanjanahoti@gmail.com

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

mailto:Kanjanahoti@gmail.com
mailto:Kanjanahoti@gmail.com
mailto:Kanjanahoti@gmail.com
mailto:Kanjanahoti@gmail.com
mailto:Kanjanahoti@gmail.com
mailto:Kanjanahoti@gmail.com
mailto:Kanjanahoti@gmail.com
mailto:Kanjanahoti@gmail.com


e-mail ครู

watergod_jo@hotmail.com

watergod_jo@hotmail.com

watergod_jo@hotmail.com

watergod_jo@hotmail.com

watergod_jo@hotmail.com

watergod_jo@hotmail.com

watergod_jo@hotmail.com

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

mailto:watergod_jo@hotmail.com
mailto:watergod_jo@hotmail.com
mailto:watergod_jo@hotmail.com
mailto:watergod_jo@hotmail.com
mailto:watergod_jo@hotmail.com
mailto:watergod_jo@hotmail.com
mailto:watergod_jo@hotmail.com


e-mail ครู

panuwattabutfiat@gmail.com

panuwattabutfiat@gmail.com

panuwattabutfiat@gmail.com

panuwattabutfiat@gmail.com



e-mail ครู

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

kid0892107416@gmail.com

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com
mailto:kid0892107416@gmail.com


e-mail ครู

sombit@pibul.ac.th

sombit@pibul.ac.th

sombit@pibul.ac.th

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

mailto:sombit@pibul.ac.th
mailto:sombit@pibul.ac.th
mailto:sombit@pibul.ac.th


e-mail ครู

kanjarat2922@gmail.com

kanjarat2922@gmail.com

kanjarat2922@gmail.com

kanjarat2922@gmail.com

kanjarat2922@gmail.com

kanjarat2922@gmail.com

kanjarat2922@gmail.com

kanjarat2922@gmail.com

kanjarat2922@gmail.com

kanjarat2922@gmail.com

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

mailto:kanjarat2922@gmail.com
mailto:kanjarat2922@gmail.com
mailto:kanjarat2922@gmail.com
mailto:kanjarat2922@gmail.com
mailto:kanjarat2922@gmail.com
mailto:kanjarat2922@gmail.com
mailto:kanjarat2922@gmail.com
mailto:kanjarat2922@gmail.com
mailto:kanjarat2922@gmail.com
mailto:kanjarat2922@gmail.com


e-mail ครู

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

thitirat.aea@pibul.ac.th

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th
mailto:thitirat.aea@pibul.ac.th


e-mail ครู

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



e-mail ครู

rapeephan@pibul.ac.th
rapeephan@pibul.ac.th

rapeephan@pibul.ac.th

rapeephan@pibul.ac.th

rapeephan@pibul.ac.th

rapeephan@pibul.ac.th

rapeephan@pibul.ac.th
rapeephan@pibul.ac.th

rapeephan@pibul.ac.th

rapeephan@pibul.ac.th

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

mailto:rapeephan@pibul.ac.th
mailto:rapeephan@pibul.ac.th
mailto:rapeephan@pibul.ac.th
mailto:rapeephan@pibul.ac.th
mailto:rapeephan@pibul.ac.th
mailto:rapeephan@pibul.ac.th
mailto:rapeephan@pibul.ac.th
mailto:rapeephan@pibul.ac.th
mailto:rapeephan@pibul.ac.th
mailto:rapeephan@pibul.ac.th


e-mail ครู

pookplampin@hotmail.com

pookplampin@hotmail.com

pookplampin@hotmail.com

pookplampin@hotmail.com

pookplampin@hotmail.com

pookplampin@hotmail.com

pookplampin@hotmail.com

pookplampin@hotmail.com

pookplampin@hotmail.com

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)



e-mail ครู

Sirinapa717@hotmail.com

Sirinapa717@hotmail.com

Sirinapa717@hotmail.com

Sirinapa717@hotmail.com

Sirinapa717@hotmail.com

Sirinapa717@hotmail.com

Sirinapa717@hotmail.com

Sirinapa717@hotmail.com

Sirinapa717@hotmail.com

Sirinapa717@hotmail.com

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ...(เอกสารตาราง ๑)

mailto:Sirinapa717@hotmail.com
mailto:Sirinapa717@hotmail.com
mailto:Sirinapa717@hotmail.com
mailto:Sirinapa717@hotmail.com
mailto:Sirinapa717@hotmail.com
mailto:Sirinapa717@hotmail.com
mailto:Sirinapa717@hotmail.com
mailto:Sirinapa717@hotmail.com
mailto:Sirinapa717@hotmail.com
mailto:Sirinapa717@hotmail.com

