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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20513  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

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

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

12 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 1642202277 นภาพร ยิ่งยืน อุบลราชธานี 
2 1642202806 สมลักษณ์ หมวดชัยทอง นครศรีธรรมราช 
3 1642203085 ดาราพร ขวัญพัก เลย 
4 1642203663 นายวชิรันกรณ์ นาเขียว ขอนแก่น 
5 1642203796 นายการียา ซาเม๊าะนอรี ยะลา 
6 1642203846 นางสาวดารุณี หล้าบ้านโพน ขอนแก่น 
7 1642203887 นางกรชนก กลิ่นศรีสุข อุดรธานี 
8 1642203945 นางสาวพัชรินทร์ มณีโส นครสวรรค์ 
9 1642204364 พระมหาธีรวัฒน์ ญาณธีโร (หมายคอย) ล าปาง 
10 1642204281 นายวรายุทธ์   เรียมใจ เชียงราย 

11 1642204208 ส.ต.ต.หญิง กิติยา สายตาด า อุดรธานี 
12 1642204422 นายนิทัศน์  ป้องขัน น่าน 

 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20513  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

กลุ่ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา  (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 1642202392 ระพีพร พรมมินทร์ อุดรธานี 
2 1642202863 ชาญชัย ค ามุงคุณ มุกดาหาร 
3 1642203226 สิริรัตน์ มูณี นครศรีธรรมราช 
4 1642203762 นายญาราภรณ์ มาแสง ปทุมธานี 
5 1642203804 นางสาวกัลยกร บุญรักษา จันทบุรี 
6 1642203853 นางอังคณา ทองมา สุราษฎร์ธานี 
7 1642203895 นางสาวน้ าฝน เพ็งดี เพชรบูรณ์ 
8 1642204133 นายภูริธ สุวรรณเรือง จันทบุรี 
9 1642204323 พระชัยณรงค์ ปญฺญาวชิโร (ชัยวงค์) เชียงราย 
10 1642204406 นายก้องภพ  เสนนันตา น่าน 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20513  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง  (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 1642202723 กุศาวดี จตุพรม ขอนแก่น 
2 1642202913 พัชรี ชูทอง สุราษฎร์ธานี 
3 1642203234 กรกนก ศรีน้อย สุราษฎร์ธานี 
4 1642203770 นางสาววิลันดา บุญรังษี สงขลา 
5 1642203812 นางสาววัชราภรณ์ ศรีระวงศ์ สกลนคร 
6 1642203861 นางสาวทิชาพร แผลงงาม อุบลราชธานี 
7 1642203911 นายจัตรภพ เจียมเกตุ พิษณุโลก 
8 1642204067 นางสาวกมลฉันท์ บ่วงดักใจ น่าน 
9 1642204315 พระธิชานนท์ รตนญาโณ (โยนิจ) เชียงราย 
10 1642204513 นายมูฮ าหมัด บากา นราธิวาส 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20513  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร  (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 1642203069 วิไลลักษณ์ อุปัญ มุกดาหาร 
2 1642203580 นายสุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ กรุงเทพมหานคร 
3 1642203788 นางสาวพรรษวรรณ วรรณพราหมณ์ อุดรธานี 
4 1642203838 นางสาวณัฏฐวรรณ อรุโณทัย ขอนแก่น 
5 1642203879 นางสาวเพ็ญพันธุ์ ประดับสุข ก าแพงเพชร 
6 1642203937 นางสาวอรวรรณ นันตะวงษ์ อุบลราชธานี 
7 1642204232 นางสาวอาดีละห์ แซมะแซ ยะลา 
8 1642204307 นางสาวมณฑิรา ค าทอน เชียงราย 
9 1642204273 พระอธิการจตุพล กิตฺติญาโณ (พันชน) น่าน 
10 1642204141 พระพัลลภ พลภทฺโท (นาคนวล) ศรีสะเกษ 

 
 


