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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  โตโพธิ์ไทย  (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 1642201055 สุภาณ ีปัจจแก้ว นครศรีธรรมราช 
2 1642201089 สมฤทัย ใจเร็ว นครสวรรค์ 
3 1642201113 รังสิมา รังสิมันตุชาติ นนทบุรี 
4 1642201220 วนัชพร อุดรพันธ์ ศรีสะเกษ 
5 1642201253 อนุชตา แก้วจุฬา นครสวรรค์ 
6 1642201295 ธิติยา มลสิน นครศรีธรรมราช 
7 1642201303 สุมิตรา ใจสุข นครพนม 
8 1642203317 พรพรรณ บุญมาง า อุบลราชธานี 
9 1642203325 ณัฐชยา ร่าหมาน นครศรีธรรมราช 

 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ  (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 1642201337 มัทวัน หมั่นเขตกิจ นนทบุรี 
2 1642201352 กรรณิการ์ พวงพืช จันทบุรี 
3 1642201428 อภิชา ประคัลภ์กุล สมุทรปราการ 
4 1642201469 ปิยรัตน์ ราชนิยม นครศรีธรรมราช 
5 1642201477 เอรรรณ ก๊งหวั่น นครศรีธรรมราช 
6 1642201634 วรโชติ กันธรักษา ตาก 
7 1642201691 มารีนา หมัดสอิ สงขลา 
8 1642201725 ปารียา รอดเรืองฤทธิ์ นครศรีธรรมราช 
9 1642202129 ตัสนีม สาแมะเน็ง สงขลา 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร  (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 1642201063 พศิน ตาไฝ เชียงใหม่ 
2 1642201188 ราชัน ศิริวุฒ ิ ตาก 
3 1642202152 ขนิฐา พรหมนุช ชุมพร 
4 1642202178 รัตนวลี ค าโพธิ์ เชียงใหม่ 
5 1642202210 มณีอร ชินวรรณ อุดรธานี 
6 1642202285 ภัทรวดี ชินพาด อุบลราชธานี 
7 1642202319 จิตนภา เสมสฤษดิ์ จันทบุรี 
8 1642202905 จิราวรรณ ขุนหลัด ชุมพร 
9 1642202921 นิฤมล มณีวงศ์ ชุมพร 
10 1642203127 อุเทน รอยเวียงค า หนองบัวล าภู 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์  (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 1642203382 ธิติมา สุวรรณศรี อุบลราชธานี 
2 1642203390 กัญญาวีร์ ชินพัด อุบลราชธานี 
3 1642203408 อารียา ภูธร อุบลราชธานี 
4 1642203424 ศจี แสนสุข อุบลราชธานี 
5 1642204042 จ.ส.ต.วีรวร เสนาศร ี สกลนคร 
6 1642204034 จ.ส.ต.หญิงอมรัตน์ บุญชมภู สกลนคร 
7 1642204083 นางสาวอภิชญา พนาลัยสัมพันธ์ เชียงใหม่ 
8 1642203952 ส.ต.ท.หญิงทัศนีย์ ศรีสมบัติ กระบี่ 
9 1642204216 ด.ต.หญิงศศิวิมล คงศรีเจริญ สงขลา 
10 1642204182 จ.ส.ต.หญิงไหมกะโสม หมอชื่น สงขลา 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

 

กลุ่ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  อนะมาน  (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 1642204174 ส.ต.ท.หญิงกัญญ์วรา ละอองวัลย ์ นราธิวาส 
2 1642204489 นางสาวพัชรี ตระกูลวนาสุข ตาก 
3 1642204349 นางสาวชลันดา ใจค า แพร่ 
4 1642204372 พระมหาศิรินันท์ ญาณโสภโณ (จันทะโยธี) ล าปาง 
5 1642204331 นางชลียา ทองมั่ง พะเยา 
6 1642204265 นายค าตัน  ขันน้อย ล าปาง 
7 1642204257 นางสาวนันท์นลิน อภิเดช ล าปาง 
8 1642204075 ส.ต.อ.โยธิน  ปูชูเด แม่ฮ่องสอน 
9 1642204414 อนุรักษ์  สบหลม น่าน 
10 1642204455 ชัยวา สิทธิ์คงตั้ง เชียงใหม่ 

 
 


