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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20515  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

(กลุ่มที ่1) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.นลินี  ณ นคร 12 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.นลินี  ณ นคร 12 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200237 นางสาวณัฐธิดา มะอนันต์ ภูเก็ต 
2 1652200245 นางสาวรุ่งนภา บุญรินทร์ อุบลราชธานี 
3 1652200252 นายธนวันต์ โคตรธาริน อุบลราชธานี 
4 1652200260 นางสาวจิรนันท์ กงใจ อุบลราชธานี 
5 1652200443 นางสาวณัฐชา ทองพรม อุบลราชธานี 
6 1652200484 นายนพรัตน์ วรรณโสภา อุบลราชธานี 
7 1652200575 นางสาวอัซมะ มะเกะ ปัตตานี 
8 1652200617 นางสาวอรอนงค์ สามัคคี อุบลราชธานี 
9 1652200690 นายนรินทร์ ต๊ะเมืองค า ล าปาง 
10 1652201128 นางสาวลาตีฟะห์ วาเยะ ปัตตานี 
11 1652202373 นางสาวณิชกมล คงนคร นครศรีธรรมราช 
12 1652203124 นางสาวนูรซาฮีรา อีซอ นราธิวาส 

 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20515  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

(กลุ่มที ่2) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.ปุริมปรัชญ์  คณณิพศุตย ์ 12 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.ปุริมปรัชญ์  คณณิพศุตย ์ 12 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652201813 นางสาวซัลมา มหาศานติ พัทลุง 
2 1652201847 นางสาวอาอีเส๊าะ มะแอ ยะลา 
3 1652201904 นางสาวธิดารัตน์ ขนอม นครศรีธรรมราช 
4 1652202100 นางสาวอัลฟา ลือบา ยะลา 
5 1652202126 นางสาวสุภัตรา กิ่งสกุล อุบลราชธานี 
6 1652202191 นางสาวอานิส แมรอสานิง ปัตตานี 
7 1652202274 นายมูฮ าหมัด อัซซอมาดีย์ ปัตตานี 
8 1652202308 นางสาวซาวซาน ตาเหร์ ปัตตานี 
9 1652202340 นางสาวชลธิดา ปัญจะรักษ์ อุดรธานี 
10 1652203553 นางสาววาทินี พะแก่ เชียงใหม่ 
11 1652203728 นายเอกพล ใจกว้าง พะเยา 
12 1652203504 นางสาววราภรณ์ ศรีพุทธา เลย 

 
 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20515  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

(กลุ่มที ่3) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.ศศิธร  กาญจสุวรรณ 12 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.ศศิธร  กาญจสุวรรณ 12 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652202449 นางสาวสุวรรณี สีหานาม อุบลราชธานี 
2 1652202480 นางสาวไพจิตร ดอกพุฒ อุบลราชธานี 
3 1652202548 นางสาวอาอีชะฮ์ ดาโอะ ยะลา 
4 1652202555 นางสาวณัฐชยา สุธรรมมา อุบลราชธานี 
5 1652202589 นางสาวอัจฉรา สมสี อุบลราชธานี 
6 1652202886 นางสาวอุไรวรรณ เกลื่อนเมือง นครศรีธรรมราช 
7 1652203058 นางสาวชยาภัสร์ โวรา ยโสธร 
8 1652203066 นางสาววลัยพรรณ ปิยพงศ์พันธ์ หนองคาย 
9 1652203108 นางสาวเสาวลักษณ์ นักร า ชุมพร 
10 1652203132 นายนครินทร์ อริยพฤกษ์ พังงา 
11 1652203249 นางสาวนูรีดา ลามอ ยะลา 
12 1652203512 นางสาวปนัดดา สุเบ้า เลย 

 
 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20515  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร ์

(กลุ่มที่ 4) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 11 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 11 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200427 นางสิรินญา วิบูลย์ภาณุเวช กรุงเทพมหานคร 
2 1652201250 นายภาสกร เกตุชาญวิทย์ นนทบุรี 
3 1652201292 นางสาวฟัยโรซ มูเซะ สงขลา 
4 1652201490 นางสาวกาญจนา ยีสมัน นครศรีธรรมราช 
5 1652201565 นางสาวลิยานา สันนก สตูล 
6 1652201607 นางสาวนูรีซา อิหม่ าเหม สงขลา 
7 1652201656 นางสาวอีมาน มะเก ปัตตานี 
8 1652201698 นางสาวอานีฟะห์ หามะ ยะลา 
9 1652201714 นายไชยพงศ์ โภคาณัฐพงศ์ พังงา 
10 1652201763 นางสาวเจ๊ะรุสน๊ะ อีซอ นราธิวาส 
11 1652203264 นางสาวฟาติล ทอดทิ้ง นครศรีธรรมราช 

 


