ลาดับ

1

2

3

ชื่อ - สกุล

รหัสวิ ชา

รายชื่อวิชา

ระดับชัน้

รูปแบบที่ใช้สอน

รหัสชัน้ เรียน

ไอดีไลน์

เบอร์โทรศัพท์

อีเมลล์

น.ส.พรรณรจน์ วัฒนจิตต์

ญ 31224 ภาษาญีป่ ่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร 2

ม.4/18

google meet

hept3u6

namtal_99

094-8726253 pannarod@pibul.ac.th

น.ส.พรรณรจน์ วัฒนจิตต์

ญ 32224 ภาษาญีป่ ่ นุ อ่าน-เขียน 2

ม.5/14

google meet

o7llolm

namtal_99

094-8726253 pannarod@pibul.ac.th

น.ส.พรรณรจน์ วัฒนจิตต์

ญ 32223 ภาษาญีป่ ่ นุ 4

ม.5/18

google meet

nyd7g2d

namtal_99

094-8726253 pannarod@pibul.ac.th

น.ส.พรรณรจน์ วัฒนจิตต์

ญ 33224 ภาษาญีป่ ่ นุ รอบรู้ 2

ม.6/14

google meet

z4dj276

namtal_99

094-8726253 pannarod@pibul.ac.th

น.ส.พรรณรจน์ วัฒนจิตต์

ญ 33224 ภาษาญีป่ ่ นุ รอบรู้ 2

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

อ 30299 การสือ่ สารและการนาเสนอ

ม.4/18

google meet

izyii3c

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

อ 30299 การสือ่ สารและการนาเสนอ

ม.4/19

google meet

2453nqb

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

อ 33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/23

google meet

5qivqfr

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

อ 33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/24

google meet

xhgzjlz

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

google meet

uge7zuh

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

ั
อ 33210 ภาษาอังกฤษเพื
อ่ การท่องเที่ยว
่
ม.6/14
ื่
อ 33211 ภาษาอังกฤษเพื่อการพั
ฒนาท้องถิน่ ม.6/15

google meet

57vxgov

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

อ 33211 ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ม.6/16

google meet

v3kfyro

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

อ 33211 ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ม.6/17

google meet

kdv6c5p

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

อ 33211 ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ม.6/18

google meet

5tdxou4

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

อ 33211 ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ม.6/19

google meet

ucwm4af

pattama.patt

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

น.ส.ปั ทมา ปั ทมสูต

อ 33211 ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ม.6/20

google meet

นางสิรวิ รรณ จันทร์เพ็ญ

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/6

google meet

qyl3kyr

jiabsiriwan

081-9597750 siriwan@pibul.ac.th

นางสิรวิ รรณ จันทร์เพ็ญ

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/10

google meet

i4c75nr

jiabsiriwan

081-9597750 siriwan@pibul.ac.th

นางสิรวิ รรณ จันทร์เพ็ญ

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/16

google meet

rnhpo3w

jiabsiriwan

081-9597750 siriwan@pibul.ac.th

นางสิรวิ รรณ จันทร์เพ็ญ

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/19

google meet

t46s7mb

jiabsiriwan

081-9597750 siriwan@pibul.ac.th

นางสิรวิ รรณ จันทร์เพ็ญ

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/21

google meet

iydhrsx

jiabsiriwan

081-9597750 siriwan@pibul.ac.th

ม.6/18

google meet

tn2rf2n

a3ksza4

namtal_99

pattama.patt

094-8726253

pannarod@pibul.ac.th

087-1192419 pattama@pibul.ac.th

3
ลาดับ

4

5

6

ชื่อ - สกุล

รหัสวิ ชา

รายชื่อวิชา

ระดับชัน้

รูปแบบที่ใช้สอน

รหัสชัน้ เรียน

ไอดีไลน์

ม.6/25

google meet

cygeyug

jiabsiriwan

google meet

cyobtt4

เบอร์โทรศัพท์

อีเมลล์

นางสิรวิ รรณ จันทร์เพ็ญ

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

นางสิรวิ รรณ จันทร์เพ็ญ

อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

นางลภัสรดา อินทร์บารุง

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/23

google meet

es7elwje

nitto2523

o85-8639485 inbamrung@pibul.ac.th

นางลภัสรดา อินทร์บารุง

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/25

google meet

uatgzpf

nitto2523

o85-8639485 inbamrung@pibul.ac.th

นางลภัสรดา อินทร์บารุง

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/26

google meet

zesjzne

nitto2523

o85-8639485 inbamrung@pibul.ac.th

นางลภัสรดา อินทร์บารุง

อ32206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ม.5/15

google meet

ydenjh7

nitto2523

o85-8639485 inbamrung@pibul.ac.th

นางลภัสรดา อินทร์บารุง

อ32206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ม.5/16

google meet

cvpt64j

nitto2523

o85-8639485 inbamrung@pibul.ac.th

นางลภัสรดา อินทร์บารุง

อ32206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ม.5/17

google meet

w2jyesu

nitto2523

o85-8639485 inbamrung@pibul.ac.th

นางลภัสรดา อินทร์บารุง

อ32206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ม.5/18

google meet

6zmkhna

nitto2523

o85-8639485 inbamrung@pibul.ac.th

นางลภัสรดา อินทร์บารุง

อ32206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ม6/14

hjhij2h

jiabsiriwan

nitto2523

081-9597750 siriwan@pibul.ac.th
081-9597750

o85-8639485

siriwan@pibul.ac.th

ม.5/20

google meet

inbamrung@pibul.ac.th

นายกนกศักดิ ์ ประโรกิจจักร์ อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/1

google meet

pkud3xx

samii11

081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th

นายกนกศักดิ ์ ประโรกิจจักร์ อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/5

google meet

cqgtkkr

samii11

081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th

นายกนกศักดิ ์ ประโรกิจจักร์ อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/6

google meet

l7b5nwt

samii11

081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th

นายกนกศักดิ ์ ประโรกิจจักร์ อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ม.4/2

google meet

jpeo3hx

samii11

081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th

นายกนกศักดิ ์ ประโรกิจจักร์ อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ม.4/3

google meet

52si2qc

samii11

081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th

นายกนกศักดิ ์ ประโรกิจจักร์ อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ม.4/4

google meet

oh2f5wb

samii11

081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th

นายกนกศักดิ ์ ประโรกิจจักร์ อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ม.4/20

google meet

xscg5q5

samii11

081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th

นายกนกศักดิ ์ ประโรกิจจักร์ อ31203 ภาษาอังกฤษฟั ง -พูด 2

ม.4/16

google meet

pezncen

samii11

081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th

นายกนกศักดิ ์ ประโรกิจจักร์ อ31203 ภาษาอังกฤษฟั ง -พูด 2

ม.4/19

google meet

5pslbmo

samii11

081-2907997 Kanoksak@pibul.ac.th

นางสาวณภัทธิรา เจริญวิมล ญ31223 ภาษาญีป่ ่ นุ 2

ม.4/14

google meet

3ddfmyj

senwiwi

083-9717442 Naphattira@pibul.ac.th

นางสาวณภัทธิรา เจริญวิมล ญ31223 ภาษาญีป่ ่ นุ 2

ม.4/18

google meet

mijsqfx

senwiwi

083-9717442 Naphattira@pibul.ac.th

ลาดับ
6
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ชื่อ - สกุล

รหัสวิ ชา

รายชื่อวิชา

ระดับชัน้

รูปแบบที่ใช้สอน

รหัสชัน้ เรียน

ไอดีไลน์

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวณภัทธิรา เจริญวิมล ญ32224 ภาษาญีป่ ่ นุ อ่าน-เขียน 2

ม.5/18

google meet

erj5a6j

senwiwi

083-9717442 Naphattira@pibul.ac.th

นางสาวณภัทธิรา เจริญวิมล ญ33223 ภาษาญีป่ ่ นุ 6

ม.6/18

google meet

5bt5kmu

senwiwi

083-9717442 Naphattira@pibul.ac.th

นางสาววรรณวิศา กรีโสภา

จ30201 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล1

ม.5/16

google meet

cptlnuk

wisaaey

092-3629326 wisaaey@hotmail.com

นางสาววรรณวิศา กรีโสภา

จ30201 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล1

ม. 5/22

google meet

cfcdblu

wisaaey

092-3629326 wisaaey@hotmail.com

นางสาววรรณวิศา กรีโสภา

จ30201 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล1

ม. 5/24

google meet

s3qaq7j

wisaaey

092-3629326 wisaaey@hotmail.com

นางสาววรรณวิศา กรีโสภา

จ30201 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล1

ม. 5/26

google meet

ghztyua

wisaaey

092-3629326 wisaaey@hotmail.com

นางสาววรรณวิศา กรีโสภา

จ31243 ภาษาจีนี 2

ม. 4/14

google meet

dolidcd

wisaaey

092-3629326 wisaaey@hotmail.com

นางสาววรรณวิศา กรีโสภา

จ32243 ภาษาจีน 4

ม. 5/20

google meet

dc435d6

wisaaey

092-3629326 wisaaey@hotmail.com

นางสาววรรณวิศา กรีโสภา

จ32244 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2

ม. 5/14

google meet

bmhsnl7

wisaaey

092-3629326 wisaaey@hotmail.com

นางสาววรรณวิศา กรีโสภา

จ30202 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล2

ม. 6/22

google meet

myiqsro

wisaaey

092-3629326 wisaaey@hotmail.com

นางสาววรรณวิศา กรีโสภา

จ30202 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล2

ม. 6/25

google meet

d5xg4wb wisaaey

092-3629326 wisaaey@hotmail.com

นางสาวชนิดา ปาลบุตร

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม. 5/8

google classroom

z4wprr4

089-0693502

089-0693502 chanida@pibul.ac.th

นางสาวชนิดา ปาลบุตร

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/10

google classroom

gtx4sx3

089-0693502

089-0693502 chanida@pibul.ac.th

นางสาวชนิดิ า ปาลบุตร

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/13

google classroom

jxxdkva

089-0693502

089-0693502 chanida@pibul.ac.th

นางสาวชนิดิ า ปาลบุตร

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/16

google classroom

67acqfm

089-0693502

089-0693502 chanida@pibul.ac.th

ิ ปาลบุตร
นางสาวชนิดา

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/20

google classroom

vly2ci2

089-0693502

081-8514924 chanida@pibul.ac.th

ิ ปาลบุตร
นางสาวชนิดา

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/22

xjtgsg2

นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส

อ30299 การสือ่ สารและการนาเสนอ

ม.4/14

นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/14

นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/3

นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/4

google classroom
google
meet/classroom/line
google
meet/classroom/line
google
meet/classroom/line
google
meet/classroom/line

089-0693502

อีเมลล์

089-0693502 chanida@pibul.ac.th

ebf7twq

081-8514924

081-8514924 tanti.psu24@pibul.ac.th

wurskoa

081-8514924

081-8514924 tanti.psu24@pibul.ac.th

qvivj4y

081-8514924

081-8514924 tanti.psu24@pibul.ac.th

yistxmd

081-8514924

081-8514924 tanti.psu24@pibul.ac.th

9
ลาดับ

10

11

12

ชื่อ - สกุล

รหัสวิ ชา

รายชื่อวิชา

ระดับชัน้

นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกึ ษาต่อ 2

ม.6/7

นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/20

นางณภัชนันท์ แชร์แมน

ฝ 31233 ภาษาฝรังเศส
่ 2

ม.4/14

รูปแบบที่ใช้สอน
รหัสชัน้ เรียน
ไอดีไลน์
google
i2h62et
081-8514924
meet/classroom/line
google
d6fmhvg
081-8514924
meet/classroom/line
google meet/classroom
l3cnoip
naphatchanan.k

เบอร์โทรศัพท์

อีเมลล์

นางณภัชนันท์ แชร์แมน

ฝ 31233 ภาษาฝรังเศส
่ 2

ม.4/19

google meet/classroom

y3g6637

naphatchanan.k

081-2659109 naphatchanan@pibul.ac.th

นางณภัชนันท์ แชร์แมน

ฝ 32233 ภาษาฝรังเศส
่ 4

ม.5/19

google meet/classroom

hpgrgj

naphatchanan.k

081-2659109 naphatchanan@pibul.ac.th

นางณภัชนันท์ แชร์แมน

ฝ 33233 ภาษาฝรังเศส
่ 6

ม. 6/19

google meet/classroom

hdbrdpk naphatchanan.k

081-2659109 naphatchanan@pibul.ac.th

นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุ
บงกช
นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุ
บงกช
นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุ
บงกช
นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุ
บงกช
นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุ
บงกช
นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุ
บงกช

ั
อ32102 ภาษาอังกฤษ4

ม.5/3

google meet/classroom

ut6pvla

anchalee_yan

096-1499569 nawaraphada@pibul.ac.th

ั
อ32102 ภาษาอังกฤษ4

ม.5/4

google meet/classroom

dwx2aqu

anchalee_yan

096-1499569 nawaraphada@pibul.ac.th

ั
อ32102 ภาษาอังกฤษ4

ม.5/6

google meet/classroom

bysv4sq

anchalee_yan

096-1499569 nawaraphada@pibul.ac.th

ั
อ32102 ภาษาอังกฤษ4

ม.5/11

google meet/classroom

6l6zdg

anchalee_yan

096-1499569 nawaraphada@pibul.ac.th

ั
อ32102 ภาษาอังกฤษ4
ัั
อ32207 ภาษาอังกฤษรอบรู
้2

ม.5/24

google meet/classroom

2woh7bb

anchalee_yan

096-1499569 nawaraphada@pibul.ac.th

ม.5/14

google meet/classroom

4mecz04

anchalee_yan

096-1499569 nawaraphada@pibul.ac.th

นางจิระพร สมศรี

อ31102 ภาษาอังกฤษ2

ม.4/2

google meet

ohuvbui

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

นางจิริ ะพร สมศรี

อ31102 ภาษาอังกฤษ2

ม.4/7

google meet

zddzej4

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

นางจิระพร สมศรี

อ31102 ภาษาอังกฤษ2

ม.4/19

google meet

3jkizko

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

นางจิระพร สมศรี

ั ด2
อ31203 ภาษาอังกฤษฟั ง-พู

ม.4/15

google meet

nntqljc

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

นางจิระพร สมศรี

อ31203 ภาษาอังกฤษฟั ง -พูด 2

ม.4/17

google meet

bbcoucr

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

นางจิระพร สมศรี

อ31203 ภาษาอังกฤษฟั ง -พูด 2

ม.4/18

google meet

x3k35cv

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

นางจิระพร สมศรี

อ31203 ภาษาอังกฤษฟั ง -พูด 2

ม.4/20

google meet

jaxgitw

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

นางจิระพร สมศรี

อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2

ม.4/1

google meet

hijs3xc

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

นางจิระพร สมศรี

อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2

ม.4/11

google meet

fh5ebmh

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

081-8514924 tanti.psu24@pibul.ac.th
081-8514924 tanti.psu24@pibul.ac.th
081-2659109 naphatchanan@pibul.ac.th

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ระดับชัน้

รูปแบบที่ใช้สอน

รหัสชัน้ เรียน

ไอดีไลน์

เบอร์โทรศัพท์

ม.4/13

google meet

y52uyxp

jira_eye

086-3509363 jiraporn@pibul.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ขยันการ อ31102 ภาษาอังกฤษ2

ม.4/12

google classroom

crpseul

098-3578120

098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ขยันการ อ31102 ภาษาอังกฤษ2

ม.4/15

google classroom

ihrdnli

098-3578120

098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ขยันการ อ31102 ภาษาอังกฤษ2

ม.4/22

google classroom

g3aeex5

098-3578120

098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th

13 นางสาวกนกวรรณ ขยันการ อ31102 ภาษาอังกฤษ2

ม.4/26

google classroom

ez3fwow

098-3578120

098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ขยันการ อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2

ม.4/15

google classroom

hgssccm 098-3578120

098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ขยันการ อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2

ม.4/16

google classroom

fneigh3

098-3578120

098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ขยันการ อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2

ม.4/19

google classroom

qkd4lkc

098-3578120

098-3578120 kanokwan_k@pibul.ac.th

นายเศกสันต์ ทองไทย

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม. 6/9

Google classroom

xki7ajz

ke4ky

086-5305455 seksan@pibul.ac.th

14 นายเศกสันต์ ทองไทย

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม. 6/11

Google classroom

5ltj4dq

ke4ky

086-5305455 seksan@pibul.ac.th

นายเศกสันต์ ทองไทย

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม. 6/17

Google classroom

bk7y3d

ke4ky

086-5305455 seksan@pibul.ac.th

นางสาวอมรลดา คัมภีรท์ ศั น์ อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม. 4/3

Google classroom

hitf3jq

icemolrada1

062-7315450 iceamolrada@gmail.com

15 นางสาวอมรลดา คัมภีรท์ ศั น์ อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม. 4/4

Google classroom

x4fuvb4

icemolrada1

062-7315450 iceamolrada@gmail.com

นางสาวอมรลดา คัมภีรท์ ศั น์ อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม. 4/13

Google classroom

vyjzwkz

icemolrada1

062-7315450 iceamolrada@gmail.com

นายอมรชัย สถานนท์

อ 31203 ภาษาอังกฤษฟั ง -พูด 2

ม.4/14

Google classroom

zc2vsu

087-1449704

087-1449704 amornchai.satanond@gmail.com

นายอมรชัย สถานนท์

อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/14

Google classroom

dgxwric

087-1449704

087-1449704 amornchai.satanond@gmail.com

นายอมรชัย สถานนท์

อ 32208 การแปลเบือ้ งต้น 2

ม.5/14

Google classroom

dgxwric

087-1449704

087-1449704 amornchai.satanond@gmail.com

นายอมรชัย สถานนท์

อ 33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/1

Google classroom

hfhqd2d

087-1449704

087-1449704 amornchai.satanond@gmail.com

นายอมรชัย สถานนท์

อ 33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/2

Google classroom

pdgwzz4

087-1449704

087-1449704 amornchai.satanond@gmail.com

นายอมรชัย สถานนท์

อ 33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/8

Google classroom

k6mehgu

087-1449704

087-1449704 amornchai.satanond@gmail.com

นายอมรชัย สถานนท์

อ 33208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม.6/1

Google classroom

hfhqd2d

087-1449704

087-1449704 amornchai.satanond@gmail.com

นางจิระพร สมศรี

16

รหัสวิ ชา

รายชื่อวิชา

อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2

อีเมลล์

16

ลาดับ

17

18

19

20

ชื่อ - สกุล

รหัสวิ ชา

รายชื่อวิชา

ระดับชัน้

รูปแบบที่ใช้สอน

รหัสชัน้ เรียน

ไอดีไลน์

เบอร์โทรศัพท์

อีเมลล์

นายอมรชัย สถานนท์

อ 32206 ภาษาอ่าน-เขียน 4

ม.5/14

Google classroom

dgxwric

087-1449704

087-1449704 amornchai.satanond@gmail.com

นางพัชยา คาอิสสระ

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/8

Google classroom

ezapofr

patchaya15

098-5688653 patchaya@pibul.ac.th

นางพัชยา คาอิสสระ

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/17

Google classroom

yit4ka7

patchaya15

098-5688653 patchaya@pibul.ac.th

นางพัชยา คาอิสสระ

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/18

Google classroom

mglpfqh

patchaya15

098-5688653 patchaya@pibul.ac.th

นางพัชยา คาอิสสระ

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/24

Google classroom

tqvmwkb

patchaya15

098-5688653 patchaya@pibul.ac.th

นางพัชยา คาอิสสระ

อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2

ม.4/6

Google classroom

evt7r7g

patchaya15

098-5688653 patchaya@pibul.ac.th

นางพัชยา คาอิสสระ

อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2

ม.4/9

Google classroom

qahlogj

patchaya15

098-5688653 patchaya@pibul.ac.th

นางวิไลรัตน์ วสุรยิ ์

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/5

Google classroom

bzi6ko3

wasurirat

089-7439606 wilairat@pibul.ac.th

นางวิไลรัตน์ วสุรยิ ์

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/14

Google classroom

l7qmnns

wasurirat

089-7439607 wilairat@pibul.ac.th

นางวิไลรัตน์ วสุรยิ ์

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/15

Google classroom

pbalmco

wasurirat

089-7439608 wilairat@pibul.ac.th

นางวิไลรัตน์ วสุรยิ ์

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/18

Google classroom

735yemz

wasurirat

089-7439609 wilairat@pibul.ac.th

นางวิไลรัตน์ วสุรยิ ์

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/22

Google classroom

ayxou4t

wasurirat

089-7439610 wilairat@pibul.ac.th

นางวิไลรัตน์ วสุรยิ ์

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม.6/26

Google classroom

3nmdlqx

wasurirat

089-7439611 wilairat@pibul.ac.th

นางจิดาภา สุวรรณศรี

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/7

Google classroom

gq7xz6e

jidapa_sri

086-8032793 jsuwannasri@pibul.ac.th

นางจิดาภา สุวรรณศรี

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/9

Google classroom

znutb6i

jidapa_sri

086-8032793 jsuwannasri@pibul.ac.th

นางจิดาภา สุวรรณศรี

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/12

Google classroom

b2k2pic

jidapa_sri

086-8032793 jsuwannasri@pibul.ac.th

นางจิดาภา สุวรรณศรี

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/15

Google classroom

aucaxya

jidapa_sri

086-8032793 jsuwannasri@pibul.ac.th

นางจิดาภา สุวรรณศรี

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/17

Google classroom

5woeuqd

jidapa_sri

086-8032793 jsuwannasri@pibul.ac.th

นางจิดาภา สุวรรณศรี

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/21

Google classroom

gz3aj6k

jidapa_sri

086-8032793 jsuwannasri@pibul.ac.th

นางสาววิรญ
ั ชนา ประชากุล อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2

ม.4/7

Google classroom

oioaftz

poyo2530

084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th

นางสาววิรญ
ั ชนา ประชากุล อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2

ม.4/12

Google classroom

5szy3pe

poyo2530

084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th

ลาดับ

ระดับชัน้

รูปแบบที่ใช้สอน

รหัสชัน้ เรียน

ไอดีไลน์

เบอร์โทรศัพท์

นางสาววิรญ
ั ชนา ประชากุล อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2

ม.4/14

Google classroom

ps2zfw2

poyo2530

084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th

นางสาววิรญ
ั ชนา ประชากุล อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2

ม.4/17

Google classroom

bbkmg3f

poyo2530

084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th

20 นางสาววิรญ
ั ชนา ประชากุล อ32206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ม.5/1

Google classroom

bnfoxyb

poyo2530

084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th

นางสาววิรญ
ั ชนา ประชากุล อ32206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

ม.5/19

Google classroom

awrspuc

poyo2530

084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th

นางสาววิรญ
ั ชนา ประชากุล อ33208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม.6/14

Google classroom

cyobtt4

poyo2530

084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th

นางสาววิรญ
ั ชนา ประชากุล อ33209 วรรณกรรมอเมริกา

ม.6/14

Google classroom

bam6r46

poyo2530

084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th

นางสาววิรญ
ั ชนา ประชากุล อ33210 ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว

ม.6/14

Google classroom

dx6bxfm

poyo2530

084-0249486 wiranchana@pibul.ac.th

นางสาววันวิสาข์ กันทวี

ฝ31234 ภาษาฝรังเศสเพื
่
อ่ การสือ่ สาร 2

ม.4/19

Google classroom

ctzdf5v

Wiviana

083-5754529 wanwisakantawee@pibul.ac.th

นางสาววันวิสาข์ กันทวี

ฝ32234 ภาษาฝรังเศสอ่
่
าน-เขียน 2

ม.5/14

Google classroom

wge3tmo

Wiviana

083-5754529 wanwisakantawee@pibul.ac.th

21 นางสาววันวิสาข์ กันทวี

ฝ32234 ภาษาฝรังเศสอ่
่
าน-เขียน 2

ม.5/19

Google classroom

lncpt6j

Wiviana

083-5754529 wanwisakantawee@pibul.ac.th

นางสาววันวิสาข์ กันทวี

ฝ33234 ภาษาฝรังเศสรอบรู
่
้2

ม.6/14

Google classroom

n75so6k

Wiviana

083-5754529 wanwisakantawee@pibul.ac.th

นางสาววันวิสาข์ กันทวี

ฝ33234 ภาษาฝรังเศสรอบรู
่
้2

ม.6/19

Google classroom

j4nzcio

Wiviana

083-5754529 wanwisakantawee@pibul.ac.th

นางสมพิศ พูลเจริญ

จ31244 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร 2

ม.4/20

google classroom

c07wmav

lekjung_peter

081-8331294 sompit@pibul.ac.th

นางสมพิศ พูลเจริญ

จ32244 ภาษาจีนอ่าน เขียน 2

ม.5/20

google classroom

id6g70j

lekjung_peter

081-8331294 sompit@pibul.ac.th

นางสมพิศ พูลเจริญ

จ33244 ภาษาจีนรอบรู้ 2

ม.6/20

google classroom

26n57qx

lekjung_peter

081-8331294 sompit@pibul.ac.th

นางสมพิศ พูลเจริญ

จ33244 ภาษาจีนรอบรูู้ ูู ้ 2

ม.6/14

google classroom

sjnuo4i

lekjung_peter

081-8331294 sompit@pibul.ac.th

นางสมพิศ พูลเจริญ

จ30202 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล2

ม.6/15

google classroom

tr6lyss

lekjung_peter

081-8331294 sompit@pibul.ac.th

นางสมพิศ พูลเจริญ

จ30202 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล2

ม. 6/17

google classroom

btdtmz5

lekjung_peter

081-8331294 sompit@pibul.ac.th

นางสมพิศ พูลเจริญ

จ30202 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล2

ม. 6/21

google classroom

6sapity

lekjung_peter

081-8331294 sompit@pibul.ac.th

นางสมพิศ พูลเจริญ

จ30202 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล2

ม. 6/24

google classroom

mf4z6vz

lekjung_peter

081-8331294 sompit@pibul.ac.th

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ30202 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล2

ม. 6/16

google classroom

m6zdz4z

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

22

ชื่อ - สกุล

รหัสวิ ชา

รายชื่อวิชา

อีเมลล์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

รหัสวิ ชา

รายชื่อวิชา

ระดับชัน้

รูปแบบที่ใช้สอน

รหัสชัน้ เรียน

ไอดีไลน์

เบอร์โทรศัพท์

อีเมลล์

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ30202 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล2

ม. 6/23

google classroom

addtzyu

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ30202 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล2

ม. 6/26

google classroom

vxghyef

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ30201 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล1

ม. 5/15

google classroom

7iwf55o

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ30201 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล1

ม. 5/17

google classroom

wbmzciv

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ30201 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล1

ม. 5/21

google classroom

sl7wyqw

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ30201 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล1

ม. 5/23

google classroom

c77qchl

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ30201 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสากล1

ม. 5/25

google classroom

slhm2cq

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ31243 ภาษาจีน 2

ม. 4/20

google classroom

xohddcv

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

นางสาวธารารัตน์ แสงอิม่

จ33243 ภาษาจีน 6

ม. 6/20

google classroom

svqdpp3

dekpuuying

080-5813861 thararat@pibul.ac.th

นางกนกวรรณ สร้อยคา

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/1

google classroom

2ow2lam

krunhong2514

086-1221834 kanokwan@pibul.ac.th

นางกนกวรรณ สร้อยคา

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/2

google classroom

hmapbos

krunhong2514

086-1221834 kanokwan@pibul.ac.th

24 นางกนกวรรณ สร้อยคา

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/5

google classroom

ipokpn3

krunhong2514

086-1221834 kanokwan@pibul.ac.th

นางกนกวรรณ สร้อยคา

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/18

google classroom

blxrajw

krunhong2514

086-1221834 kanokwan@pibul.ac.th

นางกนกวรรณ สร้อยคา

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/19

google classroom/line

5ghtxzq

krunhong2514

086-1221834 kanokwan@pibul.ac.th

นางธนพรรณ นาคะนคร

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/10

google classroom/line

5rkd6hr

thontana

092-2670963 dhanapan@pibul.ac.th

นางธนพรรณ นาคะนคร

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/16

google classroom/line

4v4jimi

thontana

092-2670963 dhanapan@pibul.ac.th

นางธนพรรณ นาคะนคร

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/20

google classroom/line

46zjli3

thontana

092-2670963 dhanapan@pibul.ac.th

25 นางธนพรรณ นาคะนคร

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.4/21

google classroom/line

ajr7bcb

thontana

092-2670963 dhanapan@pibul.ac.th

นางธนพรรณ นาคะนคร

อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ม.4/8

google classroom/line

cboumii

thontana

092-2670963 dhanapan@pibul.ac.th

นางธนพรรณ นาคะนคร

อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ม.4/10

google classroom/line

lznzrwy

thontana

092-2670963 dhanapan@pibul.ac.th

นางธนพรรณ นาคะนคร

อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ม.4/17

google classroom/line

zge7syl

thontana

092-2670963 dhanapan@pibul.ac.th

23

ลาดับ

26

27

ชื่อ - สกุล

รหัสวิ ชา

รายชื่อวิชา

ระดับชัน้

รูปแบบที่ใช้สอน

รหัสชัน้ เรียน

ไอดีไลน์

เบอร์โทรศัพท์

อีเมลล์

นางสาวธนัชพร เลีย่ มวิรยิ ะกุล

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม. 4/9

google classroom/line

3ghmtqc

ithanach

061-2-949425 thanach@pibul.ac.th

นางสาวธนัชพร เลีย่ มวิรยิ ะกุล

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม. 4/11

google classroom/line

5qr46kf

ithanach

061-2-949426 thanach@pibul.ac.th

นางสาวธนัชพร เลีย่ มวิรยิ ะกุล

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม. 4/23

google classroom/line

2qezc73

ithanach

061-2-949427 thanach@pibul.ac.th

นางสาวธนัชพร เลีย่ มวิรยิ ะกุล

อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2

ม. 4/25

google classroom/line

murinf7

ithanach

061-2-949428 thanach@pibul.ac.th

นางสาวธนัชพร เลีย่ มวิรยิ ะกุล

อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ม. 4/5

google classroom/line

n4zijfi

ithanach

061-2-949429 thanach@pibul.ac.th

นางสาวธนัชพร เลีย่ มวิรยิ ะกุล

อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ม. 4/18

google classroom/line

7ibpuru

ithanach

061-2-949430 thanach@pibul.ac.th

นางสาวธนัชพร เลีย่ มวิรยิ ะกุล

อ 33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่่อ 2

ม. 6/13

google classroom/line

amn6ogt

ithanach

061-2-949431 thanach@pibul.ac.th

นายมงคล ออกแมน

อ 33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

ม. 6/12

google classroom/line

k3ydoee

mkorkman04

085-8482365 mongkol19612345@gmail.com

นายมงคล ออกแมน

อ 33208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม. 6/15

google classroom/line

2ovmstv

mkorkman04

085-8482365 mongkol19612345@gmail.com

นายมงคล ออกแมน

อ 33208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม. 6/16

google classroom/line

rnnhvn5

mkorkman04

085-8482365 mongkol19612345@gmail.com

นายมงคล ออกแมน

อ 33208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม. 6/17

google classroom/line

cq67xot

mkorkman04

085-8482365 mongkol19612345@gmail.com

นายมงคล ออกแมน

อ 33208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม. 6/18

google classroom/line

grrzrfp

mkorkman04

085-8482365 mongkol19612345@gmail.com

นายมงคล ออกแมน

อ 33208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม. 6/19

google classroom/line

en4wfmt

mkorkman04

085-8482365 mongkol19612345@gmail.com

นายมงคล ออกแมน

อ 33208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

ม. 6/20

google classroom/line

rcbopai

mkorkman04

085-8482365 mongkol19612345@gmail.com

นายมงคล ออกแมน

อ 33209 วรรณคดีองั กฤษและอเมริกนั

ม. 6/14

google classroom/line

7lrox6b

mkorkman04

085-8482365 mongkol19612345@gmail.com

