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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์  (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 1642201378 สุนันท์ ปากแก้ว อุดรธานี 

2 1642202384 วิภาพรรณ สีวันณู อุดรธานี 

3 1642202418 รัชนีกร ผิวข า มุกดาหาร 

4 1642202483 ประไพพร เหี้ยมเหิน อุดรธานี 

5 1642202517 วรางคณา ผลทิพย์ อุดรธานี 

6 1642202533 อาทร บุญแนะ อุดรธานี 

7 1642202608 อดิศร ล่ามแขก ขอนแก่น 

8 1642202624 สุพรรณี ไชยสงคราม ขอนแก่น 

9 1642202749 ริจิฬาภรณ์ ค าภาจูม อุดรธานี 

10 1642202764 พัชรินทร์ ยังรักษ์ อุดรธานี 
 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล  (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 1642202855 นารีรัตน์ ดาวสนั่น เชียงใหม่ 

2 1642202962 สุภาพร โจระสา เลย 

3 1642203010 สมใจ พลรักเขต ระนอง 

4 1642203101 สุดารักษ์ ช่องงาม สุรินทร์ 

5 1642203119 สุดาวัลย์ ชายภักตร ์ ตรัง 

6 1642203135 จันจิรา ฤาชา สงขลา 

7 1642203150 ธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์ ตรัง 

8 1642203168 วิรัตน์ พูลสุข อุบลราชธานี 

9 1642203184 นิรัศ ศรีตะเขต อุบลราชธานี 

10 1642203242 ชลิดา ศรพิชัย สุราษฎร์ธานี 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา  (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 1642202145 ประสิทธิ์ พูดเพราะ ตรัง 

2 1642202194 ผุสดี ยอดศรี นครศรีธรรมราช 

3 1642202228 ปรียา นิดะ ตรัง 

4 1642202236 อรอนงค์ แย้มฉาย นครสวรรค์ 

5 1642202244 จิรัฌชยา ศรีสุวรรณ ระนอง 

6 1642202251 ศุภชัย อุไรรัตน์ นครศรีธรรมราช 

7 1642202301 มลยุพา ค าประวัติ อุบลราชธานี 

8 1642202376 จินดา นาพา อุดรธานี 

9 1642202434 ดลฤดี มากแก้ว สุราษฎร์ธานี 

10 1642202509 ณัฐวรรณ ระย้า นครสวรรค์ 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

กลุ่ม  รองศาสตราจารย์ ดร.ศันศนีย์  สังสรรค์อนันต์  (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 1642202202 อนัตชัย เกตุแก้ว สุราษฎร์ธานี 
2 1642202335 ทิพย์สุดา พงศ์จันทร์เสถียร สุราษฎร์ธานี 

3 1642202632 ศศิธร กูลแก้ว สงขลา 

4 1642202640 เอกพล เฮงวิวัฒนชัย กรุงเทพมหานคร 

5 1642202665 วราฤทธิ์ มูลศาสตร์ สุรินทร์ 

6 1642202681 กนกพัฒน์ อะทะโน เลย 

7 1642202707 สรัญญา ยิ่งยืน ขอนแก่น 

8 1642202798 วนิดา โสภา นครพนม 

9 1642202848 ทักษิณา โพธิพันธราช หนองคาย 

10 1642203416 รัตติกาล ศรีกุล อุบลราชธานี 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

กลุ่ม  อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ์  พุฒเขียว  (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 1642203259 ปภิญญุฏา ก าเหนิด สุราษฎร์ธานี 

2 1642203440 สุไรฮา วาโซ๊ะ ปัตตานี 

3 1642203457 วิภารัตน์ ครุฑธา ชุมพร 

4 1642203481 ยุวดี ผาลา อุดรธานี 

5 1642203499 ณัฐกานต์ ขวัญม่วง สุราษฎร์ธานี 

6 1642203515 สมศักดิ์ ทศศะ มุกดาหาร 

7 1642203531 วริษา บอมโคตร อุดรธานี 

8 1642204356 พระสุทัศน์ อภินนฺโท (โอชารส) น่าน 

9 1642204299 นางสาวธวัลรัตน ์วิชเวช เชียงราย 

10 1642204059 นายกนก แก่นดี สกลนคร 
 

 


