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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  ผศ. ดร.กันตวรรณ  มีสมสาร  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

8 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632200422 นางสาวบุญนิสา บุญสุข สุราษฎร์ธานี 

2 1632200448 นางสาวอรวรรณ ตรีนพ สงขลา 

3 1632200505 นางสมพิศ มูลหา อุบลราชธานี 

4 1632200513 นางสาววิภารัตน์ คุณพาที สตูล 

5 1632200539 นางรอฮาณา สุหลง สงขลา 

6 1632201255 นางสาวนุรมา เจะมะ ตรัง 

7 1632202204 สิบต ารวจโทหญิง พรฟ้า ภูมิสิริสิทธิโชค แม่ฮ่องสอน 

8 1632202360 นางสาวกมลทิพย์ คะแก้ว เชียงใหม่ 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  ผศ. ดร.ชนิพรรณ  จาติเสถียร  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632200547 นางสาวสุธิดา ก้องสมัน สงขลา 

2 1632200588 นางสาวสุดา หาสุด กระบี่ 

3 1632200620 นางสาวจิราภรณ์ จิตกว้าง น่าน 

4 1632200661 นางฮอริย๊ะ ดาเระมีน สตูล 

5 1632200695 นางสาวร่อบีอ๊ะ หนูหมาด สตูล 

6 1632200984 นางสาวมีสา สาและบาลอ นราธิวาส 

7 1632201123 นางโสภา เวียงค า อุบลราชธานี 

8 1632202105 นายธวัชชัย นลิมาตย์ มุกดาหาร 

9 1632202386 สิบต ารวจโทหญิง รัตติกาล ไชยลังกา น่าน 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  ผศ. ดร.ดรุณี  จ าปาทอง  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

8 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632201974 นายวันเฉลิม จันทร์ดี ล าปาง 

2 1632201982 พระมหาปรีชา วงค์สวัสดิ์ น่าน 

3 1632202014 พระธนวัต ติละ น่าน 

4 1632202022 พระกิตติพัฒน์ อินต๊ะ น่าน 

5 1632202030 นางสาวฉัตรชฎา แสนช่างไม้ เชียงราย 

6 1632202121 นายภัทรชัย แก้วค ารอด มุกดาหาร 

7 1632202238 นางสาวณัชชา แซ่ย่าง เชียงใหม่ 

8 1632202337 นายวีรภัทร เขมนันท์ติกุล น่าน 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  ผศ. ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ์  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632201677 นางสาวปิยะดา เทพรักษ์ พัทลุง 

2 1632201693 นางสาวมูซัยนะห์ สาแม็ง ปัตตานี 

3 1632201768 นางสาวคอลีเยาะ ด า ปัตตานี 

4 1632201776 นางสาวกชวรรณ เกียรติสุข สงขลา 

5 1632201792 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรเรืองฤทธิ์ นครศรีธรรมราช 

6 1632201990 นางสาวสิริกาญจน์ พิมสาร น่าน 

7 1632202048 นายเกรียงศักดิ์ ตาค า เชียงราย 

8 1632202147 ดาบต ารวจหญิง ณัฏฐนันท์ โพธิ์พุ่ม นครพนม 

9 1632202378 นายภวัตพงศ์ วรวัตสิริกุล เชียงใหม่ 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  ผศ. ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632201503 นางสาวภิญญาพัชญ์ ประเดิม น่าน 

2 1632201602 นางสาวปะอีซะห์ แดเบ๊าะ ยะลา 

3 1632201883 นางสาวเสาวณี พรมแก้ว อุบลราชธานี 

4 1632201909 นางสาวปัทมาพร ไทยกิ่ง นครนายก 

5 1632201933 นายอดิศร วงค์แก้ว พะเยา 

6 1632201941 พระกิตติชัย ธิสาร พะเยา 

7 1632201958 นายสุรสิทธิ์ บุญเขตอุดร พะเยา 

8 1632201966 นายนิติศาสตร์ เชียงแรง พะเยา 

9 1632202097 นางสาวสุวนันท์ แสวง ฉะเชิงเทรา 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  ผศ. ดร.สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล ก้องโลก  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

10 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632200521 นายฐฏิพล ค าพันธ์ ขอนแก่น 

2 1632200570 นายพงษ์นรินทร์ อภิรมย์ ประจวบคีรีขันธ์ 

3 1632200687 นางสาวศุภวรรณ เมืองทรัพย์ นครศรีธรรมราช 

4 1632200711 นางสาวสุวรรณนภา อ้วนนวน นนทบุรี 

5 1632200729 นางสาวนิลรัตน์ ขาวอุบล นนทบุรี 

6 1632200844 นางสาวรูซีลาวาตี หะยีสาอิ ปัตตานี 

7 1632201024 นางสาวณิชนันทน์ ทิวะศะศิธร์ ยโสธร 

8 1632201099 นางสาวอภิญญา บุญลา อุบลราชธานี 

9 1632202063 สิบต ารวจโท อดิศักดิ์ เบ้านอก ฉะเชิงเทรา 

10 1632202089 นายอิทธิชัย ชัยสนาม ฉะเชิงเทรา 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  ผศ. ดร.อภิรักษ์  อนะมาน  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

11 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1622201778 นางสาวธัญธิดา ทองอุไร น่าน 

2 1632200810 นางสาวกุลธิดา ตันพาณิชย์ สงขลา 

3 1632200927 นางสาวนันทนัช ชตารัตน์ นครศรีธรรมราช 

4 1632201628 นางสาวชญานิษฐ์ มะลิแย้ม พิจิตร 

5 1632201636 นางสาวปัทมาร์ กอและ ปัตตานี 

6 1632201669 นางสาวพิชยา สังขวรรณ เชียงใหม่ 

7 1632201719 นางสาวมยุรี บุปผา สงขลา 

8 1632201784 นางสาวอรษา ชัยเพชร นครศรีธรรมราช 

9 1632202071 นางสาวภัทร์สุดา บรรดาศักดิ์ ฉะเชิงเทรา 

10 1632202220 นางสาวปวีณา วะรายอ เชียงใหม่ 

11 1632202253 นางสาวณิชาภัทร แก้วประสม สงขลา 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ. ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632200737 นางสาวอุไวรัตน์ ยีสมัน นครศรีธรรมราช 

2 1632201040 นายยุทธพงค์ มณีรัตน์ สงขลา 

3 1632201487 นายชยพล มาลากุลต๊ะ ลพบุรี 

4 1632201578 นางหทัยชนก ยะบุญ จันทบุรี 

5 1632202154 สิบต ารวจโทหญิง วิมลรัตน์ ตุ๊คง ขอนแก่น 

6 1632202261 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลักขณา บุญแก้ว สงขลา 

7 1632202279 นางสาวนุรอัยนี ขาหมิ สงขลา 

8 1632202329 นางสาวนูรไซณี ปะจูเลาะ นราธิวาส 

9 1632202345 นายพงษ์ธนาทร จีรวัฒน์จินดา น่าน 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ. ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

7 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632201511 นางสาวพรรณภา ปาปะสา ขอนแก่น 

2 1632201537 นางสาวสมัยพร ดาผา อุบลราชธานี 

3 1632201586 นางสาวสุไฮรา สาแระ นราธิวาส 

4 1632201594 นางสาวปูซีย๊ะ ดาโอะ นราธิวาส 

5 1632201610 นางสาวตอยิบ๊ะ ดอเลาะหมิ สงขลา 

6 1632201651 นางสาวนันทวรรณ กลิ่นโซดา เชียงใหม่ 

7 1632201735 นางสาวนงนุช เนตรเมือง ราชบุรี 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ. ดร.ดวงเดือน  สุวรรณจินดา  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

6 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632200497 นายพงศธร สุทธการ น่าน 

2 1632200745 นางสาวฟาริดา วงศ์หัส นครศรีธรรมราช 

3 1632201206 นางสาวสุกรุณี มะสีละ ตรัง 

4 1632201222 นางสาวดารุณี หวันสะเม๊าะ สงขลา 

5 1632201313 นางสาวกรวรรณ กันธะวงค์ เชียงใหม่ 

6 1632201354 นางสาวศรัญญา งามศิริ ระยอง 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ. ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

7 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632200356 นางสาววิยากร ชาติขูรู อุดรธานี 

2 1632200430 นางนฤมล นามบุญ จันทบุรี 

3 1632200638 นางสาวจันเพ็ญ ไชยโส อุดรธานี 

4 1632200703 นางสาวขวัญชนก ชัยรัตน์ อุดรธานี 

5 1632201065 นางสาวชัญญาพรรณ บุญคูบอน กาฬสินธุ์ 

6 1632201412 นายมานิตย์ พระวิเศษ อุดรธานี 

7 1632201453 นางสาวนันท์นภัส เจริญศักดิ์ ชัยภูมิ 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ. ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

6 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632200489 นางสาวชลภัสสรณ ์พันธ์เหมือน สงขลา 

2 1632200794 นายเศรษฐณัฐ แสงแดง อุบลราชธานี 

3 1632200828 นางสาวศิริณธนา อินเหมือน พัทลุง 

4 1632200836 นางสาวศศิธร บุญนูน อุบลราชธานี 

5 1632200968 นางสาวนัจยวา กิจจารักษ์ นครศรีธรรมราช 

6 1632201115 นางสาวอุไรพร โสภากุล อ านาจเจริญ 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

8 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1622200580 นางสาวสุภลักษณ์ จิตต์ชื้น นนทบุรี 

2 1632200398 นางสาวภัทรวรรณ สีแก้ว สงขลา 

3 1632200455 นางเรมิกา กุลาตี เชียงใหม่ 

4 1632200463 นางสาวอรวรรณ สินารุณ เชียงใหม่ 

5 1632200778 นางสาวลภัสรดา ชูชาต ิ นครศรีธรรมราช 

6 1632202139 ดาบต ารวจ เกียรตินิยม โพธิ์พุ่ม นครพนม 

7 1632202295 นางสาวสุภาพร ดวงสุวรรณ สงขลา 

8 1632202303 จ่าสิบต ารวจ ต่วนอิลยัส สะมะแอ ปัตตานี 

 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ. ดร.สุวรรณี  ยหะกร  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

11 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1622201141 นางสาวธนัชพร  คุณเพ็ง ระยอง 

2 1632200786 นางสาวธฤตมน จงจิตร นครศรีธรรมราช 

3 1632200893 นางนิตยา สุตาธรรม นครศรีธรรมราช 

4 1632201107 นางสาวบารียะห์ ลูปูซี ปัตตานี 

5 1632201156 นางสาวอนัญพร แก้วเป็นทอง สงขลา 

6 1632201164 นางสาวรุ่งนภา รักศรี พิจิตร 

7 1632201248 นางสาวภาวินี ดีเลิศรัมย์ อุบลราชธานี 

8 1632201388 นางสาวจุฬาลักษณ์ วังแก้ว อุบลราชธานี 

9 1632201461 นางขวัญชนก ทัดงามนาค กรุงเทพมหานคร 

10 1632201495 นางสาวปฏิมาพร สร้อยทอง ก าแพงเพชร 

11 1632201560 นางสาวราณี สมาแอ ปัตตานี 
 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ. ดร.อรุณี  หรดาล  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

8 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632200679 นางสาวสุณีย์ ดาราพงศ์มณี เชียงใหม่ 

2 1632200869 นางสาวพิไลวรรณ อินเลิศ จันทบุรี 

3 1632200935 นางสาวกาญจนา สุทธิการ นครศรีธรรมราช 

4 1632201172 นางสาวสุไวบะห์ ปูซู สงขลา 

5 1632201214 นางสาวสีตีคอรีเยาะ นังลูวา สงขลา 

6 1632201263 นางสาวนิลาวรรณ จินดาพันธ์ นครศรีธรรมราช 

7 1632201289 นางสาวณัฏฐ์กฤตา จันต๊ะอินทร์ เชียงใหม่ 

8 1632201339 นางสาวซูรัยนี สาและ สงขลา 

 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ. ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

10 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1622201604 นางสาวเทจิต  ทองดี อุบลราชธานี 

2 1632201131 นายยุทธชัย ภิญโญ อุบลราชธานี 

3 1632201305 นางสาวปิยสุดา เจริญสลุง สระบุรี 

4 1632201321 นายสุพจน์ แซ่เป่อ เชียงใหม่ 

5 1632201347 นางสาวมณิสร อินนุรักษ์ ตรัง 

6 1632201842 นางสาวพิมพกานต์ อินทร์อักษร นครศรีธรรมราช 

7 1632201859 นายนิฮันเซ็น บากาอาลี นราธิวาส 

8 1632202113 นางสาวลภัสนันท์ ศรีมุล กาฬสินธุ์ 

9 1632202311 สิบต ารวจโท รุ่งนิรันดร์ มิ่งขวัญ ปัตตานี 

10 1632202352 นางสาวชมพูนุท บุญเกิด เชียงใหม่ 
 
 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  รศ.ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

11 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632200885 นางสาวปรายฝน ชารัตน์ นครศรีธรรมราช 

2 1632200901 นางสาวปัทมา ฉิมมี นครศรีธรรมราช 

3 1632201016 นางสาวสุธิดา จันคะนา อุบลราชธานี 

4 1632201081 นางสาวมัทณา แก้วมณี สงขลา 

5 1632202162 สิบต ารวจโทหญิง อนัญญา อาชนะชัย อุดรธานี 

6 1632200364 นางสาวลมัย ผลศักดิ์ อุบลราชธานี 

7 1632200414 นางประกายแก้ว อินนคร นครพนม 

8 1632200471 นางสาวสุนันทา หมู่มาก อุทัยธานี 

9 1632200612 นายปฐมพชร์ ศิริกังวาล เชียงใหม่ 

10 1632200646 นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุขใส นครศรีธรรมราช 

11 1632200760 นางสาวกมลวรรณ ลิขิตกาญจน์ นครศรีธรรมราช 
 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  อ. ดร.กัญจนา  ศิลปกิจยาน  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632201545 นางสาวดารุณี บุสนาม ขอนแก่น 

2 1632201552 นางสาวสิริมนต์ สงเทพ นครศรีธรรมราช 

3 1632201685 นางสาวพิมพ์ชนก กุจะพันธ์ อุบลราชธานี 

4 1632201800 นายวรพจน์ ประยูรวงค์ ราชบุรี 

5 1632202170 นางสาวผกาวรรณ กงภูธร เลย 

6 1632202188 สิบต ารวจตรี ธีรวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ สุรินทร์ 

7 1632202212 นายอภิสิทธิ์ วงศ์สัมพันธ์คีรี เชียงใหม่ 

8 1632202246 นางสาวอานุชตรา ทรงนาศึก นครศรีธรรมราช 

9 1632202287 นางสาวซาวาตี ยาแมมูซอ สงขลา 
 
 
 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

 

กลุ่ม  อ. ดร.ทรงพล  ผดุงพัฒนากูล  (วิทยากร) 
 
วิทยากรสังเกตการณ์     - 
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

9 คน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 2 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1632201818 นางสาวอักษราพัชร ตั้งคีร ี ตรัง 

2 1632201826 นางสาวทัศนีย์ หาพรหม สกลนคร 

3 1632201834 นางสาวกชมน นิติวิศิษฎ์กุล นครศรีธรรมราช 

4 1632201867 นายทรงพล สุภิมารส แม่ฮ่องสอน 

5 1632201875 นางสาวปิยนุช สุนาโท เชียงราย 

6 1632201891 นายนุชา ราซิดี นครนายก 

7 1632201917 นายผดุงเกียรติ ทินนิน บึงกาฬ 

8 1632202006 พระนราธิปพงศ์ มะโนชัย น่าน 

9 1632202055 นายพิรพัฒน์ แก้วแสน ศรีสะเกษ 
 
 
 
 


