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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20512  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

กลุ่ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ์  (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 1642201097 ฮานีซะห์ ปันยี นราธิวาส 

2 1642201246 ซาราอุดิน เจ๊ะสะนิ ปัตตานี 

3 1642201345 พันทิพา วิทพันธ์ จันทบุรี 

4 1642201394 ปวีณา สาริยา หนองบัวล าภู 

5 1642201402 พิชญา บุญเฉลียว อุบลราชธานี 

6 1642201550 เกล้าณัฐกานต์ โคตรก ากับ อุดรธานี 

7 1642201667 ภิรภรณ์ เนื่องโพธิ์ มหาสารคาม 
8 1642201758 หยาดพิรุณ ชูยัง เพชรบูรณ์ 

9 1642201949 อนุชลา สมบูรณ์ อุบลราชธานี 

10 1642201956 ชุติมา วะสมบัติ อุบลราชธานี 
 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20512  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร  (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 1642202095 ฮายาตี หะมะ ยะลา 

2 1642202160 สุกัญญา กิ่งชา อ านาจเจริญ 
3 1642202293 นรีกานต์ หอมศรี อุบลราชธานี 
4 1642202442 อับดุลรอแม สะมะแอ นราธิวาส 
5 1642202459 ภานุมาศ ปากหวาน กรุงเทพมหานคร 
6 1642202590 บุณยณัฐ บุญสุยา สุรินทร์ 
7 1642202657 ปริยากร นาครัตน์ มหาสารคาม 
8 1642203333 ศิรินทิพย์ สารจันทร์ ยโสธร 

9 1642203564 นางสาวณิชรีญา มะหะมาน ชุมพร 

10 1642203648 นางสาวบุศยา ติงชาติ ศรีสะเกษ 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20512  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง  (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 1642203655 นางสาวยุซรียะห์ นือเร็ง ยะลา 

2 1642203689 นางสาวนัฐกานต์ ขจรวัฒนากุล นครศรีธรรมราช 

3 1642203697 นางสาวสุนิษา ยืนนาน อุบลราชธานี 

4 1642203739 นางสาววริษรา เข็มโคตร อุบลราชธานี 

5 1642203747 นางสาวนูรีดา เปาะมะทอง ยะลา 

6 1642204190 นางสาวสูไวบ๊ะ ตาเห นราธิวาส 

7 1642204521 นางสาวซาฮานาน์ เหมอุดม นราธิวาส 

8 1642204547 นางสาวพิมพา สีสมพันธุ์ บึงกาฬ 

9 1642204505 นางสาวนูรีชัน บือซา นราธิวาส 
 


