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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20514  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

7 คน 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642202079 มารีแย สะแต ยะลา 
2 1642202103 อามีเน๊าะ ดอนิ ยะลา 
3 1642203218 นันทา คชสง่า นครศรีธรรมราช 
4 1642203341 อมรรัตน์ สมพิทักษ์ มหาสารคาม 
5 1642203358 นูรฮีลวาณี สรี นราธิวาส 
6 1642203713 นางสาวพาตีมะย์ เปาะซา ปัตตานี 
7 1642204125 นางศลธิยา บุญป้อง ศรีสะเกษ 

 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20514  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

7 คน 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200875 ยาวารียะห์ แวหะยี ปัตตานี 
2 1642200891 ญะมาลุดดีน หรีมโต๊ะสัน ตรัง 
3 1642201162 ปายีย๊ะ ยะโกะ ปัตตานี 
4 1642201279 ฟารีดา ปันดีกา สตูล 
5 1642202350 ชัยวัฒน์ อินทร์ปาน ปทุมธานี 
6 1642202368 ณัฏฐ์ณภัทร ผาด่านแก้ว สกลนคร 
7 1642204166 ส.ต.ต.หญิงพิมล ทวีเลิศ สุรินทร์ 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20514  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

8 คน 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201444 อัครพงษ์ ไกรเลิศหิรัญ สระบุรี 
2 1642201576 พัชรินทร์ ทองวิเศษ อุบลราชธานี 
3 1642201618 รุ้งนภา ราศรี อ านาจเจริญ 
4 1642201790 ลาลิต้า โต๊ะตาหยง สงขลา 
5 1642202814 สถาพร สัตยารักษ์   
6 1642202830 หัสนีย์ หัสมา สตูล 
7 1642203291 ฟารีดะห์ ดอเลาะ พัทลุง 
8 1642204091 ส.ต.ต.หญิงภัทราพร จิตติศักดิ์ นครศรีธรรมราช 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20514  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  สุวรรณจินดา  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

8 คน 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201071 ณัฐภัทร ปรีชากุล กรุงเทพมหานคร 
2 1642201105 พิจิตรา ไชยแสงการ กรุงเทพมหานคร 
3 1642201360 มณีดาว เอี่ยมบุตร สตูล 
4 1642202574 วิสุทธิศักดิ์ ทนโนนแดง อุบลราชธานี 
5 1642202582 อัชราพรรณ จันทร์ปาน สุราษฎร์ธานี 
6 1642203630 นางสาวนวรัตน์ กตัญญุกานต์ สงขลา 
7 1642203705 นางสาวเสาวทิพย์ จันทรศรี สงขลา 
8 1642204026 ส.ต.ท.นพดล ล่อเจริญศักดิ์ เชียงราย 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20514  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

กลุ่ม  อาจารย์ ดร.ทรงพล  ผดุงพัฒนากูล  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

8 คน 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201915 ศศิมา ภูมิภาค อุบลราชธานี 
2 1642201931 อุษณา สิงห์ชาลี อุบลราชธานี 
3 1642202020 วนิดา ไชยพรม อุบลราชธานี 
4 1642202699 ศิวัช ศิริรส อุดรธานี 
5 1642202756 อนิวัตติ์ ผการัตน์ อุดรธานี 
6 1642203374 สลักกิต ลาหลายเลิศ อ านาจเจริญ 
7 1642203598 นางสาววรางคณา บุญญวงศ์ นครศรีธรรมราช 
8 1642203994 ส.ต.อ.หญิงเอมอร ลาภพร้อมกุศล ตาก 

 


