
นายอมรชัย   สถานนท์ 
วิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ32101)   
ม.5/14 
รหัสชั้นเรียน dgxwric 
นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุบงกช  
วิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ32101)   
1) ม.5/4   
รหัสชั้นเรียน dwx2aqu 
ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/fqhvgse2vu 
2) ม.5/11   
รหัสชั้นเรียน 6l6z2dg 
ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/glcgxlihyn 
3) ม.5/24   
รหัสชั้นเรียน 2woh7bb 
ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/hcrjtzymkj 
 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 (อ32202)   
1) ม.5/15   
รหัสชั้นเรียน qguzhnh 
ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/bf3keg7pk5 
2) ม.5/16   
รหัสชั้นเรียน 77ry6wu 
ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/f5fgrvyqyi 
 
ติดต่อครูผู้สอน (ครูนวาระภาดา เอกจิระเกตุบงกช) 
โทร: 096-1499569 
E-mail: nawaraphada@pibul.ac.th 
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ครูลภัสรดา   อินทร์บ ารุง 
วิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 1 (อ31202)  
1) ม.4/13 
รหัสของชั้นเรียน sypskle 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/eezeydzdao 
2) ม.4/17 
รหัสของชั้นเรียน    vmdpt3b 
ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/dlinxbn5hw 
3) ม.4/20 
รหัสของชั้นเรียน  jq4atmg 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/dnqu3acsdh 
วิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 3 (อ32202)    
1) ม.5/17 
รหัสของชั้นเรียน arjrx33 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/ds3lv5hn5s 
วิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ32101)   
1) ม.5/23 
รหัสของชั้นเรียน gd4r7qg 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/hkbq7lkwkj 
2) ม.5/25 
รหัสของชั้นเรียน uatzgpf 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/esfvsau2yv 
3) ม.5/26 
รหัสของชั้นเรียน w2tjw4m 
ลิงก์ Meet  https://meet.google.com/lookup/df35tyfwwh 
 
ติดต่อครูผู้สอน ครูลภัสรดา   อินทร์บ ารุง 
โทร: 085-8639485 
E-mail: inbamrung@pibul.ac.th 
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นางจิดาภา  สุวรรณศรี     
วิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ32101)  
1) ม .5/7    
รหัสของชั้นเรียน   gq7xz6e 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/fyyxypctyf 
2) ม .5/9  
รหัสของชั้นเรียน  znutb6i 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/ef7tz2fm4w 
3) ม .5/12  
รหัสของชั้นเรียน  b2k2pic 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/bvwhe7glo 
4) ม .5/15  
รหัสของชั้นเรียน  aucaxya 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/a2zhl34wh5 
5) ม .5/17  
รหัสของชั้นเรียน  5woeuqd 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/fc5s77th62 
6) ม .5/21  
รหัสของชั้นเรียน   gz3aj6k 
ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/hzr3emlhek 
 

ติดต่อครูผู้สอน (ครูจิดาภา สุวรรณศรี) 
โทร: 086-8032793  
E-mail: jsuwannasri@pibul.ac.th 
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นางสาววิรัญชนา  ประชากุล 
วิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) 
1) ม.5/3 
รหัสของชั้นเรียน: kwtlc4r 
ลิงค์ meeting: https://meet.google.com/lookup/croadpaeai 
2) ม.5/6 
รหัสชั้นเรียน: 4s7xswd 
ลิงค์ meeting: https://meet.google.com/lookup/dxqcq3o2op 
 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 (อ32202) 
1) ม.5/1 
รหัสชั้นเรียน: bnfoxyb 
ลิงค์ meeting: https://meet.google.com/lookup/afv4h3ikbm 
2) ม.5/19 
รหัสชั้นเรียน: awrspuc 
ลิงค์ meeting: https://meet.google.com/lookup/cxc3iypzoq 
 
วิชา การแปลเบื้องต้น 1 (อ32204) 
1) ม.5/14 
รหัสชั้นเรียน: yyqxwpd 
ลิงค์ meeting: https://meet.google.com/lookup/bafkkhc73l 
 
ติดต่อครูผู้สอน: ครูวิรัญชนา  ประชากุล 
โทร: 084-0249486 
Email: wiranchana@pibul.ac.th 
 
 
 
 
 



ครูวิไลรัตน์  วสุริย์    
วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 (อ32202)  
1)  5/18    
รหัสของชั้นเรียน  lwtb5vk 
ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/bc4jozp7js 
2) 5/20   
รหัสของชั้นเรียน  itf6jai 
ลิงก์ Meet   https://meet.google.com/lookup/f57zdqa3at 
 
ติดต่อครูผู้สอน: ครูวิไลรัตน์  วสุริย์    
โทร: 089-7439609  
Email: wilairat@pibul.ac.th  
 
 

นางสาวชนดิา ปาลบุตร 

วิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ32101)  จ านวน 6 ห้องเรียน 5/8, 5/10, 5/13, 5/16, 5/20 และ 5/22 

1. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/8  รหัสเข้าเรียน z4wprr4 

ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/dtkhbhj42n 

 

2. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/10  รหัสเข้าเรียน gtx4sx3 

ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/g6axqkvs4k 

 

3. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/13  รหัสเข้าเรียน jxxdkva 

ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/ejkg276q5y 
 

4. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/16  รหัสเข้าเรียน 67acqfm 

ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/aqzrf5zdmd 
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5. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/20  รหัสเข้าเรียน vly2ci2 

ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/eg6q3ullw3 
 

6. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/22  รหัสเข้าเรียน xjtgsg2 

ลิงค์ Meet    https://meet.google.com/lookup/hha33fkk7v 

 

ติดต่อครูผู้สอน (ชนิดา ปาลบุตร) 

โทร: 089-0693502 

E-mail: chanida@pibul.ac.th 

 

นางกนกวรรณ สร้อยค า 

1. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/1 

รหัสเข้าเรียน l4vcy63 

2. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/2 

รหัสเข้าเรียน 7dpfa2y 

3. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/5 

รหัสเข้าเรียน umlx7ym 

4. ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ม.5/18 

รหัสเข้าเรียน pyts6aq 

ติดต่อครูผู้สอน 

Line id : krunhong2514 

Tel. 086-1221834 
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รหัสห้องเรียนออนไลน์ทาง Google Classroom  

ครูอมรชัย  สถานนท์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 

รหัสวิชา  อ33201 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 
ห้อง รหัสห้องเรียน 
6/1 hfhqd2d 
6/2  pdgwzz4 
6/8 lqvsbky 

6/14 k6mehgu 
 

รหัสวิชา  อ32101 วิชา ภาษาอังกฤษ 3 
ห้อง รหัสห้องเรียน 
5/14 dgxwric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


