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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

(กลุ่มที่ 1) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 10 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 10 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200351 นางสาวประไพพรรณ กิ้วเกษม ระยอง 
2 1652203520 นางสาวนงนุช ช่างปรุง บึงกาฬ 
3 1652203629 นายประวิทย์ เนื่องนิติธรรม แม่ฮ่องสอน 
4 1652203694 นางสาววิไลลักษณ์ บัณฑิตย์ อุบลราชธานี 
5 1652203363 นางสาวอชิรญาณ์ ทองไทย อ านาจเจริญ 
6 1652203371 จ่าสิบต ารวจหญิงสารภี ชูทอง สุราษฎร์ธานี 
7 1652203405 สิบต ารวจโทหญิงปิยทิพย์ เจริญศรี ชุมพร 
8 1652203470 สิบต ารวจโทเอกสิทธิ์ ประทังคติ อุดรธานี 
9 1652203496 นายภัทรเดช สุวรรณธรากุล เลย 
10 1652203710 พ.ต.ต.ภูชยา จ าปาบุรี สระแก้ว 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

(กลุ่มที่ 2) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.สุวรรณี  ยหะกร 10 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.สุวรรณี  ยหะกร 10 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652201896 นางสาวนันธิยา รัญจวน นครศรีธรรมราช 
2 1652202381 นางสาวนูรฮาฟีซา แยนา ปัตตานี 
3 1652202431 นางสาววรรณนิตา มะแซ ปัตตานี 
4 1652202530 นางสาวพัชฎาภรณ์ สายบัวทอง ภูเก็ต 
5 1652202563 นางสาววิลดา ตาเย๊ะ ยะลา 
6 1652202613 นางสาวขวัญชนก พลราช อุบลราชธานี 
7 1652202688 นางสาวรัชฎาภรณ์ นารินนท์ กาฬสินธุ์ 
8 1652202738 นางสาวศิริลักษณ์ ลิศรี ขอนแก่น 
9 1652202951 นางสาวณัฏฐณิชา ชูมณี สงขลา 
10 1652202985 นางสาวพาศินี ดอลี ยะลา 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

(กลุ่มที่ 3) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ.ธนรัชฏ์  ศิรสิวัสดิ ์ 10 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ.ธนรัชฏ์  ศิรสิวัสดิ ์ 10 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652201474 นายพิพัฒน์ เทพทอง ภูเก็ต 

2 1652202266 นางสาวรอสีดะห์ สะตา ยะลา 

3 1652202464 นางสาวซันซียะห์ มะลี ปัตตานี 

4 1652202993 นายวรากร โคตรบุบผา อุบลราชธานี 

5 1652203017 นางสาวทิพย์มณฑา ไชยยัง นครศรีธรรมราช 

6 1652203025 นางสาวสุธิดา ตันโยธา นครราชสีมา 

7 1652203041 นางสาวจินตนา มณีสาย อุบลราชธานี 

8 1652203116 นางสาวซีตีอามีเน๊าะ จารง ยะลา 

9 1652203173 นางสาวลภัสรินทร์ ชาระ นครพนม 

10 1652203215 นายสุขสันต์ ขุมทอง อุบลราชธานี 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

(กลุ่มที่ 4) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.วรางคณา  โตโพธ์ิไทย 9 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.วรางคณา  โตโพธ์ิไทย 9 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200294 นางสาววาสนา พึ่งป่า อุบลราชธานี 
2 1652200336 นางสาวอภิญญา โนนโพธิ์ อุบลราชธานี 
3 1652200476 นางสาวสมคิด พรมสุวงษ์ อุบลราชธานี 
4 1652200492 นางสาวยุสมีนี ดา ยะลา 
5 1652200567 นางสาวกชกร บูรณา นครศรีธรรมราช 
6 1652200708 นางสาวยะมีหล๊ะ กาเจร์ ปัตตานี 
7 1652200799 นางสาวอายูนี มาหะมะ ปัตตานี 
8 1652200872 นางสาวจันทรรัตน์ เรืองคณะ พระนครศรีอยุธยา 
9 1652200906 นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์ ภูเก็ต 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20511  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาไทย 

(กลุ่มที่ 5) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ 9 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ 9 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200930 นางสาวสุจิตตรา ยุระชัย นนทบุรี 
2 1652201334 นางสาวเกษศิรินทร์ สัจสุวรรณ์ อุบลราชธานี 
3 1652201375 นางสาวสารีนา อุมา นราธิวาส 
4 1652201409 นางสาวนิศากร อินทะนู อุบลราชธานี 
5 1652201466 นางสาวละอองดาว แก้วพรมภักดี มหาสารคาม 
6 1652201706 นางสาวสุธาทิพย์ สินบุรี นครราชสีมา 
7 1652201805 นางสาวกูซัยมะฮ เจ๊ะหะมะ ปัตตานี 
8 1652201862 นางสาวเตือนใจ พิมพกันต์ อุบลราชธานี 
9 1652201888 นางสาวสุกัญญา โต๊ะหลาง นครศรีธรรมราช 

 
 


