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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20510  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดบัปฐมวัย 

 

กลุ่ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตวรรณ  มีสมสาร  (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 1642200917 มนชิดา จงถือกลาง นครสวรรค์ 
2 1642201451 ชุติพา พรหมคง สงขลา 
3 1642201675 เจนจิรา ดาราพงษ์ นครศรีธรรมราช 
4 1642202053 ซารีนา รอยิง ยะลา 
5 1642203572 นางนูรุลฟิรดาวส์ อุมา ปัตตานี 
6 1642203614 นางสาวตอฮีเราะห์ แท ยะลา 
7 1642203671 นางสาวรสรินทร์ ดารา หนองบัวล าภู 
8 1642204109 นางสาวธนิษฐา  นนท์เทศา จันทบุรี 
9 1642203986 ส.ต.ท.หญิงกมลทิพย์ กล่อมดวงใจ ตาก 
10 1642204018 นางสาวชารีฟ๊ะห์ ใจมันดี สงขลา 

 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20510  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดบัปฐมวัย 

 

กลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ  จาติเสถียร  (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 1642200925 อัสณีซา เจะอาแว สงขลา 
2 1642200958 ปารีด๊ะ ยะโกะ ปัตตานี 
3 1642200966 สาปีนะ อาบูวะ ปัตตานี 
4 1642201030 อมรรัตน์ สุขคง สุราษฎร์ธานี 
5 1642201436 เยาวเรศ ยางธิสาร แพร่ 
6 1642201865 อาดีล๊ะ แววพโยม สงขลา 
7 1642202061 อาณีญา สามะ ยะลา 
8 1642204117 นางสาวจินตนา บุญมี จันทบุรี 
9 1642203978 ส.ต.ท.หญิงจันทรา ลือชาเจริญพร ตาก 
10 1642204497 นางสาวชไมพร ช านาญ นครศรีธรรมราช 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20510  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดบัปฐมวัย 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล  (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 1642200990 เสาวลักษณ์ ภูสิงห ์ กรุงเทพมหานคร 
2 1642201006 ร่อดีย๊ะ ล่อฮอย สงขลา 
3 1642201238 เจะยามีล๊ะ สะนิ ปัตตานี 
4 1642201857 สุกัลญา รักดี ตรัง 
5 1642202046 มารีย๊ะ มะมิง ยะลา 
6 1642202111 ทัศติยา อมรพจน์ ยะลา 
7 1642203754 นางสาวรอนีซะ มันสาและ สงขลา 
8 1642203960 นางสาวภรทิพย์  สาทิพย์จันทร์ สุรินทร์ 
9 1642204224 นางฮาลีเม๊าะ  อาแวกือจิ นราธิวาส 
10 1642204471 นางสาวสุริยา พนาพิหาร ตาก 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20510  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดบัปฐมวัย 

 

กลุ่ม  อาจารย์ ดร.กัญจนา  ศิลปกิจยาน  (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 1642200933 มารีย๊ะ เต๊ะเกะ สงขลา 
2 1642201022 ใยนุง มามะ ปัตตานี 
3 1642201642 พาซียะ ยามาโก ยะลา 
4 1642201659 รุจิรา นันเต๊ะ เชียงราย 
5 1642201709 จิระนันท์ วรรณเพ็ง อุบลราชธานี 
6 1642202087 หายาตี กาเจ ยะลา 
7 1642203275 ประภัสสร สันติชานนท์ สงขลา 
8 1642204000 นางสาวสุภิเนตร  ยิ่งเจนจบ สุรินทร์ 
9 1642204158 นางธิดาพร พลสุวรรณ อุตรดิตถ์ 

10 1642204463 นางสาววิภาพร พนาสถิตกุล  ตาก 
 


