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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20515  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 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 1642200867 นุจรี แสงศร ี ชุมพร 
2 1642200883 อรวรรณ กรดแก้ว นครศรีธรรมราช 
3 1642200909 นางสาวกมลลักษณ์ พุฒซ้อน ปทุมธานี 
4 1642201014 ราตรี ภูหอมบุญ กาฬสินธุ์ 
5 1642201154 จิราภรณ์ พิทักษ์ อุบลราชธานี 
6 1642201170 นัสรียะฮ์ สาและ ปัตตานี 
7 1642201196 วรรณิศา สนั่นแสง นครศรีธรรมราช 
8 1642201204 อิสมะแอ มามะ กระบี่ 
9 1642201261 ซีตีฮาวา กะลูแป ปัตตานี 

 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20515  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 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 1642201493 ลัญดา กองสิน กระบี่ 
2 1642201519 ชลธิชา อุรามา สตูล 
3 1642201535 สุกัญญา หัสนี ตรัง 
4 1642201592 พิศิษฐ์ รักษ์จินดา กรุงเทพมหานคร 
5 1642201683 การีมะห์ ล่าบุรี สงขลา 
6 1642201733 หันนา เจาะกลาดี ปัตตานี 
7 1642201741 ฮัปเสาะ เจะลง ปัตตานี 
8 1642201766 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิดารีตน์ ทองรินทร์ อุบลราชธานี 
9 1642201782 จันทรา อุดร ศรีสะเกษ 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20515  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

กลุ่ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  กาญจนสุวรรณ  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 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 1642201824 กัญญามาศ นามศิริ ตรัง 
2 1642201840 ชยาภรณ์ พาผล อุบลราชธานี 
3 1642201873 นารีรัตน์ เพชรล้้า บุรีรัมย์ 
4 1642201881 โนรีย๊ะ มูยา ปัตตานี 
5 1642201972 ไอรดา วามะชาติ อุบลราชธานี 
6 1642201998 กาญจนา พึ่งพันธ์ อุบลราชธานี 
7 1642202012 ชลธิชา ไชยปัญญา ศรีสะเกษ 
8 1642202038 ณัฐริกา จริตงาม นครศรีธรรมราช 
9 1642203267 ณัฐริกา ชอบการ พัทลุง 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20515  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

กลุ่ม  อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์  คณิณพศุตย์  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 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 1642202186 กมลชนก เกื้อกิ้ม นครศรีธรรมราช 
2 1642202400 ทิพย์ธัญญา แสงใส อุดรธานี 
3 1642203283 อามีเนาะ มะมิงเลาะ กระบี่ 
4 1642203309 เสาวลักษณ์ กล้าแข็ง พัทลุง 
5 1642203366 ผกายวรรณ์ บ้ารุงการ สงขลา 
6 1642203432 อาซีซะห์ มะแสะ ปัตตานี 
7 1642203523 ปฐมพร ลักขณาศรี ยะลา 
8 1642204240 นายสง่า  อินทร์สา เชียงราย 
9 1642204539 นางสาวณฐภัทร พรหมหากุล สกลนคร 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20515  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

กลุ่ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล  ก้องโลก  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

10 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 1642202673 กชวรรณ ตุ่มประสงค์ สมุทรสาคร 
2 1642203028 สุปราณี ศรีหากันยา นครศรีธรรมราช 
3 1642203044 จันทร์จิรา บุญลา อุบลราชธานี 
4 1642203077 ศิรินันท์ ช่วยลักษณ์ มุกดาหาร 
5 1642203143 วิไลวรรณ อินทรัตน์ สงขลา 
6 1642203473 ยศภัทร โพโสภา มหาสารคาม 
7 1642204398 นายพิตตินันท์  กิตติพรพิพัฒน์ น่าน 
8 1642204448 นางศาตพร  ตนะทิพย์ น่าน 
9 1642204430 นางชนิกานต์ ก้ามังละการ เชียงใหม่ 
10 1642204380 นางสาวพรทิพย์ ขันหลวง น่าน 

 


