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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20510  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดบัปฐมวัย 

(กลุ่มที่ 1) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.กันตวรรณ  มสีมสาร 11 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.กันตวรรณ  มสีมสาร 11 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200435 นางสาวสุดาวรรณ นามเมือง สุราษฎร์ธานี 
2 1652201185 นางสาวธิดารัตน์ แจ้งใจ นครศรีธรรมราช 
3 1652201193 นางสาวหาสน๊ะ วาแม สงขลา 
4 1652201219 นางสาวมัซตูรา มอลอ สงขลา 
5 1652201391 นางสาวจันทร์เพ็ญ พงษ์สระพัง อุบลราชธานี 
6 1652201557 นางละออง จันทฤทธิ์ สงขลา 
7 1652201631 นางสาวนูรีย๊ะ ละยู่สะ สงขลา 
8 1652201722 นางสาวอารีย์ สวัสดิ์ภักดี ชุมพร 
9 1652202092 นางสาววิไลภรณ์ นมัสศิลา ศรีสะเกษ 
10 1652202134 นางสาวอาอีเสาะ โด ปัตตานี 
11 1652203389 นางสาวณัชชารีย์ พรนิธิจีรวัส อุตรดิตถ์ 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20510  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดบัปฐมวัย 

(กลุ่มที่ 2) 
 

กิจกรรม 
อาจารย์ผู้สอน จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์

ออนไลน ์
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.ชนิพรรณ  จาติเสถียร 11 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.อรุณี  หรดาล 11 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200195 นางสาวอานันณ์ยา ยมนัส สุรินทร์ 
2 1652200211 นางโชคดี นวลขาว นครศรีธรรมราช 
3 1652200674 นางสาววันทนา จ าชาติ ขอนแก่น 
4 1652200740 นางอภัฒิศรณ์ ใจรักษ์ ขอนแก่น 
5 1652200849 นางสาวซอฝีย๊ะ หล าสาแล๊ะ สงขลา 
6 1652201003 นางสาวรอฮานา สาแหม สงขลา 
7 1652201029 นางสาวซูวัยบ๊ะ ทิพย์แลหมัน สงขลา 
8 1652201060 นางสาวพรสุดา นานาค ภูเก็ต 
9 1652202159 นางสาวจินตนา สังข์ทอง บุรีรัมย์ 
10 1652202290 นางสุณีรัตน์ ปราบณรงค์ สงขลา 
11 1652202415 นางสาวแวเมาะ ยามาลีเยาะ ปัตตานี 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20510  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดบัปฐมวัย 

(กลุ่มที่ 3) 
 

กิจกรรม 
อาจารย์ผู้สอน จ านวน

นักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์

ออนไลน ์
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

อ. ดร.กัญจนา  ศลิปกิจยาน 12 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

อ. ดร.กัญจนา  ศลิปกิจยาน 12 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200286 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฏฐภัทร์ บุญเต็ม อุบลราชธานี 
2 1652200393 นางสาวอรรชลี บัวศรี สุรินทร์ 
3 1652200765 นางสาวมาซีเต๊าะ เจะมะ สงขลา 
4 1652201110 นางสาวสาลีฮ๊ะ เซ็งมิง สงขลา 
5 1652202316 นางสาวซัยนะ สาหะ สงขลา 
6 1652202399 นางสาวมารียัม โตะนาฮุน ปัตตานี 
7 1652202423 นางสาวซัลวา มะสามัน สงขลา 
8 1652202910 นางสาวไรมี นาคสง่า สตูล 
9 1652203355 นางสาวสุภารัตน์ แผงชาติ พิษณุโลก 
10 1652203397 นางสาวกรณิศ ดวงเนตร สระแก้ว 
11 1652203645 นางสาวกนกวรรณ พรหมสุข นราธิวาส 
12 1652203652 นางสาวอาดีละฮ์ หะยีนอ นราธิวาส 

 


