
หนา้ที� 1 จาก 11

วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

MA113 B01 ผศ.ขวัญ เพยีซา้ย / microsoft team khawn@g.swu.ac.th

MA481 B01 ผศ.ขวัญ เพยีซา้ย / microsoft team khawn@g.swu.ac.th

MA221 B01 ผศ.ชริา ลําดวนหอม / Google meet,Google Classroom, MS Team http://line.me/ti/g/BGlxjJf3ig, chira@g.swu.ac.th

ME471 B02 ผศ.ชริา ลําดวนหอม / Google meet,Google Classroom, MS Team chira@g.swu.ac.th

ME471 B05 ผศ.ชริา ลําดวนหอม / Google meet,Google Classroom, MS Team chira@g.swu.ac.th

MA382 B01 ผศ.ญานนิ กองทพิย์ /  นิสิตทราบแล้ว

ME471 B03 ผศ.ญานนิ กองทพิย์ /  นิสิตทราบแล้ว

ME471 B06 ผศ.ญานนิ กองทพิย์ /  นิสิตทราบแล้ว

ME851 D01
ผศ.ญานนิ กองทพิย์
ผศ.สกุญัญา หะยสีาและ /  นิสิตทราบแล้ว

MA116 B04 ผศ.ฐติารยี ์รุง่รัตนเ์กษม / Google Meet http://line.me/ti/g/oSaKq3Iyt-

MA391 B05 ผศ.ฐติารยี ์รุง่รัตนเ์กษม / Google Meet thitarie@g.swu.ac.th

MA493 B05 ผศ.ฐติารยี ์รุง่รัตนเ์กษม / Google Meet thitraie@g.swu.ac.th

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ



หนา้ที� 2 จาก 11

วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MA213 B01 ผศ.ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรัตน์ / MS Teams

nahathai@g.swu.ac.th   
 OpenChat  
https://line.me/ti/g2/mbm5P9RkG2N9DEbMTF7ERqekWJg
0_fGwswoBIA?utm_
source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaig
n=default

MA391 B02 ผศ.ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรัตน์ / Google Meet nahathai@g.swu.ac.th

MA493 B02 ผศ.ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรัตน์ / Google Meet nahathai@g.swu.ac.th

MA116 B07 ผศ.นสิรา สริสนุทร / MS Teams nissara@m.swu.ac.th

MA322 B01 ผศ.นสิรา สริสนุทร

ครึ�งเทอมแรก
ออนไลน ์ครึ�ง
เทอมหลงัรอดู
สถานการณ์

MS Teams nissara@m.swu.ac.th

MA391 B06 ผศ.นสิรา สริสนุทร / MS Teams nissara@m.swu.ac.th

MA493 B06 ผศ.นสิรา สริสนุทร / MS Teams nissara@m.swu.ac.th

MA114 B01 ผศ.ปัญญวัฒน ์หาอาษา / Google meet Google classromm Line Moodle GroupLine

MA312 B02 ผศ.ปัญญวัฒน ์หาอาษา / Google meet Google classromm Line Moodle GroupLine



หนา้ที� 3 จาก 11

วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MA211 B01 ผศ.พศิทุธวรรณ ศรภีริมย ์สรินิลิกลุ
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

google classroom, ZOOM, MS Team Group line  นิสิตทราบแล้ว

MA218 B01 ผศ.พศิทุธวรรณ ศรภีริมย ์สรินิลิกลุ
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

google classroom, ZOOM, MS Team https://line.me/R/ti/g/PcBxwsh2It

MA391 B15 ผศ.พศิทุธวรรณ ศรภีริมย ์สรินิลิกลุ
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

google classroom, ZOOM, MS Team https://line.me/R/ti/g/3LwEbTySk4

MA116 B01 ผศ.เรอืงวรนิท ์อนิทรวงษ์ สราญรักษ์สกลุ / Zoom,Google Classroom, MS Team http://line.me/ti/g/E9rEmxLFzO

MA323 B01 ผศ.เรอืงวรนิท ์อนิทรวงษ์ สราญรักษ์สกลุ / Zoom,Google Classroom, MS Team  http://line.me/ti/g/hZDnsauY_X

MA391 B03 ผศ.เรอืงวรนิท ์อนิทรวงษ์ สราญรักษ์สกลุ / Zoom,Google Classroom, MS Team GroupLine, ruangvarin@g.swu.ac.th

MA493 B03 ผศ.เรอืงวรนิท ์อนิทรวงษ์ สราญรักษ์สกลุ / Zoom,Google Classroom, MS Team GroupLine, ruangvarin@g.swu.ac.th

MA821 D01
ผศ.เรอืงวรนิท ์อนิทรวงษ์ สราญรักษ์สกลุ
ผศ.ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรัตน์ / Zoom,Google Classroom, MS Team GroupLine, ruangvarin@g.swu.ac.th

MA103 B01 ผศ.ศญาพัฒน ์สขุใส /  นิสิตทราบแล้ว

MA312 B01 ผศ.ศญาพัฒน ์สขุใส /  นิสิตทราบแล้ว

MA391 B14 ผศ.ศญาพัฒน ์สขุใส /  นิสิตทราบแล้ว



หนา้ที� 4 จาก 11

วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MA102 B01 ผศ.สายณัห ์โสธะโร / Zoom, GoogleClassroom, SWU Moodle,Line  นิสิตทราบแล้ว

ST451 B01 ผศ.สายณัห ์โสธะโร / Zoom, GoogleClassroom, SWU Moodle,Line  นิสิตทราบแล้ว

MA481 B02 ผศ.สกุญัญา หะยสีาและ / Google meet,Google Classroom, MS Team sukanyah@g.swu.ac.th

ME471 B01 ผศ.สกุญัญา หะยสีาและ / Google meet,Google Classroom, MS Team sukanyah@g.swu.ac.th

ME471 B04 ผศ.สกุญัญา หะยสีาและ / Google meet,Google Classroom, MS Team sukanyah@g.swu.ac.th

MA831 D01
ผศ.สกุญัญา หะยสีาและ
ผศ.ขวัญ เพยีซา้ย / Google meet,Google Classroom, MS Team sukanyah@g.swu.ac.th

ME813 D01
ผศ.สกุญัญา หะยสีาและ
ผศ.ญานนิ กองทพิย์ / Google meet,Google Classroom, MS Team sukanyah@g.swu.ac.th

MA113 B02 ผศ.เอนก จนัทรจรญู / Google meet & Google Classroom anek@g.swu.ac.th

MA331 B01 ผศ.เอนก จนัทรจรญู
/ ม.ค. & 

ก.พ.

/ หลงั ก.พ. 

 เป็นตน้ไป
Google meet & Google Classroom anek@g.swu.ac.th, https://line.me/R/ti/g/W1Bse6qk8R



หนา้ที� 5 จาก 11

วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MA141 B01 รศ.วรานุช แขมมณี
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

MS Teams, SWU moodle
varanoot@g.swu.ac.th, group line 
https://line.me/R/ti/g/m7QL7ih7aE

MA251 B01 รศ.วรานุช แขมมณี
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

MS Teams, SWU moodle
varanoot@g.swu.ac.th, group line 
https://line.me/R/ti/g/a6NT1WCxXw

MA391 B01 รศ.วรานุช แขมมณี
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

MS Teams
varanoot@g.swu.ac.th, group line 
https://line.me/R/ti/g/_DV30yxvLZ

MA493 B01 รศ.วรานุช แขมมณี
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

MS Teams
varanoot@g.swu.ac.th, group line 
https://line.me/R/ti/g/hVSfLRV29x

MA282 B01 อ.กาญจนา พานชิการ

ครึ�งเทอมแรก
ออนไลน ์ครึ�ง
เทอมหลงัรอดู
สถานการณ์

Zoom, GoogleClassroom, SWU Moodle karnchan@g.swu.ac.th

ST221 B01 อ.กาญจนา พานชิการ

ครึ�งเทอมแรก
ออนไลน ์ครึ�ง
เทอมหลงัรอดู
สถานการณ์

Zoom, GoogleClassroom, SWU Moodle karnchan@g.swu.ac.th

ST472 B01 อ.กาญจนา พานชิการ

ครึ�งเทอมแรก
ออนไลน ์ครึ�ง
เทอมหลงัรอดู
สถานการณ์

Zoom, GoogleClassroom, SWU Moodle karnchan@g.swu.ac.th

ST474 B01 อ.กาญจนา พานชิการ

ครึ�งเทอมแรก
ออนไลน ์ครึ�ง
เทอมหลงัรอดู
สถานการณ์

Zoom, GoogleClassroom, SWU Moodle karnchan@g.swu.ac.th



หนา้ที� 6 จาก 11

วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MA116 B05 อ.จติตนิาถ รัตนมงุ / Zoom, GoogleClassroom, SWU Moodle

jittinart@g.swu.ac.th, OpenChat  "MA116 B05 2/2564" 
https://line.me/ti/g2/NmyNNVLY-
0XcEVUtPt3BQhJRNvyW0wCQXWgqxQ?utm_source=invita
tion&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/xbQJbQ2EZ2kOYF7gHTrqiJgO1PHzA
mwCXVVs0w?utm_source=invitation&utm_medium=link_c
opy&utm_campaign=default

MA222 B02 อ.จติตนิาถ รัตนมงุ

ครึ�งเทอมแรก
ออนไลน ์ครึ�ง
เทอมหลงัรอดู
สถานการณ์

Zoom, GoogleClassroom, SWU Moodle

jittinart@g.swu.ac.th, OpenChat "MA222 B02 2/2564" 
https://line.me/ti/g2/xbQJbQ2EZ2kOYF7gHTrqiJgO1PHzA
mwCXVVs0w?utm_source=invitation&utm_medium=link_c
opy&utm_campaign=default

MA391 B07 อ.จติตนิาถ รัตนมงุ / Zoom  นิสิตทราบแล้ว

MA493 B07 อ.จติตนิาถ รัตนมงุ / Zoom  นิสิตทราบแล้ว
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วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MA112 B01 อ.ธนัวา ธรีะกาญจน์

ครึ�งเทอมแรก
ออนไลน ์ครึ�ง
เทอมหลงัรอดู
สถานการณ์

Zoom, SWU Moodle, Google Classroom, Geogebra, 
Desmos, Mathematica

thunwa@g.swu.ac.th

MA391 B10 อ.ธนัวา ธรีะกาญจน์ / thunwa@g.swu.ac.th

MA493 B10 อ.ธนัวา ธรีะกาญจน์ / thunwa@g.swu.ac.th

SCI302 B04 อ.ธนัวา ธรีะกาญจน์ / Zoom, SWU Moodle thunwa@g.swu.ac.th

MA311 B01 อ.ธรีศกัดิ6 ฉลาดการณ์ / MS Teams, SWU Moodle
Group line : http://line.me/ti/g/9lKnblB9q4
email : teerasak@g.swu.ac.th

ME452 B01 อ.ธรีศกัดิ6 ฉลาดการณ์ / MS Teams, SWU Moodle
Group line : http://line.me/ti/g/PZoHwQcLI6
email : teerasak@g.swu.ac.th

MA116 B08 อ.นพดล วชิติสงคราม / Google meet, Zoom, Youtube http://line.me/ti/g/hQSDjMpD4a

MA391 B11 อ.นพดล วชิติสงคราม / Google meet, Zoom noppadonw@g.swu.ac.th

ST431 B01 อ.นพดล วชิติสงคราม / Google meet, Zoom, Youtube http://line.me/ti/g/BLYO2OzYlE
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วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MA301 B01 อ.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

 rungfa@g.swu.ac.th  มือถือ 0945596962

ME512 S01
อ.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์
ผศ.ญานนิ กองทพิย์

/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

 rungfa@g.swu.ac.th  มือถือ 0945596962

ME713 D01
อ.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์
ผศ.ญานนิ กองทพิย์

/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

 rungfa@g.swu.ac.th  มือถือ 0945596962

MA520 S01
อ.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์
อ.เสรมิศร ีไทยแท ้

/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

 rungfa@g.swu.ac.th  มือถือ 0945596962

MA116 B06 อ.วศิรตุ โพธิ6อน้ / วัสดุถ่ายทอดภาพและเสียง, SWU moodle https://line.me/R/ti/g/d14fl7-GVR

MA391 B08 อ.วศิรตุ โพธิ6อน้ / วัสดุถ่ายทอดภาพและเสียง

MA493 B08 อ.วศิรตุ โพธิ6อน้ / วัสดุถ่ายทอดภาพและเสียง

MA486 B01
อ.วศิรตุ โพธิ6อน้
อ.ธนัวา ธรีะกาญจน์

ครึ�งเทอมแรก
ออนไลน ์ครึ�ง
เทอมหลงัรอดู
สถานการณ์

วัสดุถ่ายทอดภาพและเสียง, SWU moodle https://line.me/R/ti/g/qL62c4gkwm

SCI302 B03 อ.วศิรตุ โพธิ6อน้ / วัสดุถ่ายทอดภาพและเสียง, SWU moodle https://line.me/R/ti/g/_uVwe3OemN

MA115 B01 อ.สกุญัญา สขุศกัดิ6 / วัสดุถ่ายทอดภาพและเสียง, SWU moodle sukanyasuk@g.swu.ac.th

MA301 B02 อ.สกุญัญา สขุศกัดิ6 เหมือน MA301 B01 sukanyasuk@g.swu.ac.th



หนา้ที� 9 จาก 11

วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ST242 B01 อ.สกุญัญา อนิทรภักดิ6 / sukanyain@g.swu.ac.th

ST244 B01 อ.สกุญัญา อนิทรภักดิ6 / sukanyain@g.swu.ac.th

ST472 B02 อ.สกุญัญา อนิทรภักดิ6 / sukanyain@g.swu.ac.th

ST474 B02 อ.สกุญัญา อนิทรภักดิ6 / sukanyain@g.swu.ac.th

ST366 B01
อ.สกุญัญา อนิทรภักดิ6
* อาจารย�ธนรัตน� นันทไพบูลย� / sukanyain@g.swu.ac.th

MA116 B09 อ.สชุาดา พงษ์ประเสรฐิ / Zoom, SWU Moodle suchadapo@g.swu.ac.th, Line ID: @628chjyz

MA221 B02 อ.สชุาดา พงษ์ประเสรฐิ / Zoom, SWU Moodle suchadapo@g.swu.ac.th

MA391 B09 อ.สชุาดา พงษ์ประเสรฐิ / Zoom suchadapo@g.swu.ac.th

MA493 B09 อ.สชุาดา พงษ์ประเสรฐิ / Zoom suchadapo@g.swu.ac.th

MA222 B01 อ.เสรมิศร ีไทยแท ้
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

MA342 B01 อ.เสรมิศร ีไทยแท ้
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

MA391 B04 อ.เสรมิศร ีไทยแท ้
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป

MA493 B04 อ.เสรมิศร ีไทยแท ้
/ ม.ค. ก.พ.

ครึ	งเดอืน

แรก

/ ก.พ. ครึ	ง

เดอืนหลงั 

เป็นตน้ไป



หนา้ที� 10 จาก 11

วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MA510 S01
อ.เสรมิศร ีไทยแท ้
อ.อทิธเิทพ นวาระสจุติร /

ST345 B01 อ.อัจฉรยิะ วัธนวสิตูร / MS Teams, SWU Moodle atchariya@g.swu.ac.th

ST472 B03 อ.อัจฉรยิะ วัธนวสิตูร / MS Teams, SWU Moodle atchariya@g.swu.ac.th

ST474 B03 อ.อัจฉรยิะ วัธนวสิตูร / MS Teams, SWU Moodle atchariya@g.swu.ac.th

ST342 B01
อ.อัจฉรยิะ วัธนวสิตูร
* ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล / MS Teams, SWU Moodle atchariya@g.swu.ac.th

ST344 B01
อ.อัจฉรยิะ วัธนวสิตูร
* ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล / MS Teams, SWU Moodle atchariya@g.swu.ac.th

MA112 B02 อ.อทิธเิทพ นวาระสจุติร / Google classroom 
https://line.me/ti/g2/5_vT7Q3TuQC9T8zfvRHAHCiEKCUttty
DykjsxA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy
&utm_campaign=default

MA116 B02 อ.อทิธเิทพ นวาระสจุติร / Zoom,google classroom 
https://line.me/ti/g2/BHaBvqEuROD-
GqOhqSJpi2CiGNjtUsOQuB7MfQ?utm_source=invitation&u
tm_medium=link_copy&utm_campaign=default

MA391 B13 อ.อทิธเิทพ นวาระสจุติร / Zoom,google classroom 



หนา้ที� 11 จาก 11

วิชา ตอน อาจารย์ Online In-Class In-Class & Online สื�อที�ใช้สอน ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน ,สื�อที�ใชส้อน , ชอ่งทางการติดต่ออาจารย์ ภาคเรยีนที� 2 ปIการศึกษา 2564 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

MA116 B03 อ.อทุมุพร มาโต / Zoom, Google classroom http://line.me/ti/g/kcdN1b0cyf

MA352 B01 อ.อทุมุพร มาโต / Zoom, Google classroom http://line.me/ti/g/V7XlOPPrOt

MA391 B12 อ.อทุมุพร มาโต / Zoom, Google classroom uthoomporn@g.swu.ac.th

ST112 B01 อ.อังคนา เกาะแกว้
/ครึ�งเทอม

แรก

ครึ�งเทอมแรก
ออนไลน ์ครึ�ง
เทอมหลงัรอดู
สถานการณ์

Google meet,Google Classroom

angkanak@g.swu.ac.th, OpenChat "ST112":
https://line.me/ti/g2/V2fDTHAadRbWpT2rr869nAYRLPLeQ
B7Zlcg6vw?utm_source
=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=defa
ult

ST343 B01 อ.อังคนา เกาะแกว้
/ 2 สปัดาห์
แรกของการ

เรยีน

/สปัดาหท์ี� 3 ของ
การเรยีนเป็นตน้ไป

Google meet,Google Classroom

angkanak@g.swu.ac.th, OpenChat "ST343":
https://line.me/ti/g2/Kr3MnomC4qfD8LEXseB7KuHPN5trb
sYy5vRUtA?utm_source
=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=defa
ult


