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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20512  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

(กลุ่มที่ 1) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง 10 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง 10 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200302 นางสาวรันติญา สายสุด อุบลราชธานี 
2 1652200310 นางสาวกณิกนันต์ ศรเดช เชียงใหม่ 
3 1652200377 นางสาวเยาวภา ชูวิเชียร เพชรบุรี 
4 1652200450 นางรัศมี บาร์เรียนโตส ยะลา 
5 1652200658 นางสาวศิริญญา แสงแก้ว เชียงใหม่ 
6 1652200773 นางสาวอินทิรา ศรีประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร 
7 1652200823 นางสาวอภิชญา ร่มเย็น นครศรีธรรมราช 
8 1652200831 นางสาวนูรไอนี สะนิวา ปัตตานี 
9 1652201102 นางสาวอาทิตยา สุขใจ อุดรธานี 
10 1652201144 นางสาวทิพยาภรณ์ สังข์เอียด ชลบุร ี

 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20512  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

(กลุ่มที่ 2) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร 11 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร 11 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652201151 นางสาววรัญญา แก้วดอน อุบลราชธานี 
2 1652201680 นางสาววิจิตรา กินส าโรง นครราชสีมา 
3 1652201755 นางสาวเรวดี คงจ้อย นครศรีธรรมราช 
4 1652201821 นางสาวศรัณยา นนทแก้ว กระบี่ 
5 1652201938 นางสาวนูรีฮะ ดีมาตี ยะลา 
6 1652201995 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณโณ นครศรีธรรมราช 
7 1652202001 นางสาวมูนา ฟตานี นครศรีธรรมราช 
8 1652202209 นางสาวปาตีเมาะ สะมะแอ ยะลา 
9 1652202407 นางสาวฮันนาน ยือแร ปัตตานี 
10 1652202571 นางสาวฟารีดา ดาโอะ ยะลา 
11 1632200778 นางสาวลภัสรดา ชูชาต ิ นครศรีธรรมราช 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20512  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

(กลุ่มที่ 3) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ ์ 10 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ ์ 10 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652201946 นางสาวคอลีฟะห์ เจะฮะ ยะลา 
2 1652203090 นางสาวอัจฉริยา พันธ์จันทร์ อุบลราชธานี 
3 1652203314 นางกานดา วังร่ม ตรัง 
4 1652203322 นางสาวภาวิดา ทบธรรม สระแก้ว 
5 1652203330 นางสาววาสนา กลันธรรม นครศรีธรรมราช 
6 1652203413 สิบต ารวจเอกหญิงนิติกร ไชยวิชิต ชุมพร 
7 165220346 นายธนสิทธิ์ ผ่องใสวนาลัย แม่ฮ่องสอน 
8 1652203587 นางสาวพิมลพรรณ บุญจู ล าปาง 
9 1652203611 นางสาวพรพิศ อิทธิยา น่าน 
10 1632201990 นางสาวสิริกาญจน์ พิมสาร น่าน 

 
 

 


