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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20514  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(กลุ่มที่ 1) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.จุฬารตัน์  ธรรมประทีป 12 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 12 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642202079 นางสาวมารีแย สะแต ยะลา 
2 1652200278 นายอาชว์สุพงศ์ ขันแข็ง ยโสธร 
3 1652200369 นางนุชรีย์ อ่อนชื่นจิตร ตรัง 
4 1652200542 นางสาวนาดีหย๊ะ คงหนู สงขลา 
5 1652200559 นางสาวสิรีธร คงหนู สงขลา 
6 1652200583 นายพงษ์เทพ หนูฤทธิ์ สงขลา 
7 1652201284 นางสาวฮานาญ ยาเซ็ง นราธิวาส 
8 1652201300 นางสาวซากีน๊ะ อุสมา สตูล 
9 1652201458 นายวุฒิพงษ์ นาสะอ้าน กาฬสินธุ์ 
10 1652201516 นางสาวประนมพร นวนทัด เพชรบูรณ์ 
11 1652201524 นางสาวมัสยา ชาอุ่น เพชรบูรณ์ 
12 1652201599 นางสาวอาซีกีน วานิ นราธิวาส 

 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20514  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(กลุ่มที่ 2) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.ดวงเดือน  สุวรรณจินดา 12 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.ดวงเดือน  สุวรรณจินดา 12 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200641 นางสาวซารีนา สะนิ นราธิวาส 
2 1652201623 นางสาวอนิษฎา หมาดอี ภูเก็ต 
3 1652201649 นางสาวรวยดา วาจ ิ นราธิวาส 
4 1652201730 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา นครปฐม 
5 1652201789 นางสาวซายูดา เหมสลาหมาด ภูเก็ต 
6 1652201839 นางสาวซูวัยบะห์ ยูโซ๊ะ ยะลา 
7 1652201961 นางสาวรุสนีตา เจะและ ปัตตานี 
8 1652202068 นางสาวอัรวา เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ ยะลา 
9 1652202084 นางสาวนูรมี วาหนิ ยะลา 
10 1652203595 นางสาวนูรมา มะลี นราธิวาส 
11 1652203421 สิบต ารวจเอกหญิงเกสิณี สุดทองคง ชุมพร 
12 1652200781 นางสาวสุภารัตน์ ศรีบุตร อ านาจเจริญ 

 
 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20514  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(กลุ่มที่ 3) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

อ. ดร.ทรงพล  ผดุงพัฒนากูล 12 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

อ. ดร.ทรงพล  ผดุงพัฒนากูล 12 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200898 นางสาวนินัสชมิง นิสาเม๊าะ ยะลา 
2 1652200948 นางสาวยามีล๊ะ สอฮอย สงขลา 
3 1652201201 นางสาวอาแอเซาะห์ กาจิ ยะลา 
4 1652201268 นางสาวอัศรา อิหม าหมาด พัทลุง 
5 1652202118 นางสาวโสภิตา หมาดแหล้ ระนอง 
6 1652202225 นางสาวฮาซามี เซ็งสะ นราธิวาส 
7 1652202456 นางสาวกิตติยาภรณ์ ยืนนาน อ านาจเจริญ 
8 1652202472 นางสาวเสาวนีย์ บัวแก้ว สงขลา 
9 1652202746 นายสันติพจน์ หมั่นตรวจ กาฬสินธุ์ 
10 1652202837 นางสาวนารินทร์ หมัดสราง นราธิวาส 
11 1652203199 นางสาวมนฤทัย พ่วงรัก จันทบุรี 
12 1652203348 นางสาววรารัตน์ สังข์ประเสริฐ เพชรบุรี 

 
 


