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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที ่1) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง 14 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง 14 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200867 นางสาวนุจรี แสงศรี ชุมพร 
2 1642200875 นางสาวยาวารียะห์ แวหะยี ปัตตานี 
3 1642201154 นางสาวจิราภรณ์ พิทักษ์ ตรัง 
4 1642201444 นายอัครพงษ์ ไกรเลิศหิรัญ นครสวรรค์ 
5 1642201758 นางสาวหยาดพิรุณ ชูยัง สงขลา 
6 1642202087 นางหายาตี กาเจ สงขลา 
7 1642202301 นางสาวมลยุพา ค าประวัติ ปัตตานี 
8 1642202673 นางสาวกชวรรณ ตุ่มประสงค์ กรุงเทพมหานคร 
9 1642203234 นางสาวกรกนก ศรีน้อย สงขลา 
10 1642203523 นางสาวปฐมพร ลักขณาศรี กาฬสินธุ์ 
11 1642203812 นางสาววัชราภรณ์ ศรีระวงศ์ ปัตตานี 
12 1642204059 นายกนก แก่นดี สุราษฎร์ธานี 
13 1642204257 นางสาวนันท์นลิน อภิเดช เชียงใหม่ 
14 1642204497 นางชไมพร ช านาญ กรุงเทพมหานคร 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 2) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 14 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 14 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200891 นายญะมาลุดดีน หรีมโต๊ะสัน ตรัง 
2 1642201162 นางสาวปายีย๊ะ ยะโกะ ปัตตานี 
3 1642201451 นางสาวชุติพา พรหมคง สงขลา 
4 1642201766 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิดารีตน์ ทองรินทร์ อุบลราชธานี 
5 1642202095 นางสาวฮายาตี หะมะ ยะลา 
6 1642202319 นางสาวจิตนภา เสมสฤษดิ์ จันทบุรี 
7 1642202723 นางกุศาวดี จตุพรม ขอนแก่น 
8 1642203242 นางสาวชลิดา ศรพิชัย สุราษฎร์ธานี 
9 1642203531 นางสาววริษา บอมโคตร อุดรธานี 
10 1642203838 นางสาวณัฏฐวรรณ อรุโณทัย ขอนแก่น 
11 1642204067 นางสาวกมลฉันท์ บ่วงดักใจ น่าน 
12 1642204265 นายค าตัน ขันน้อย ล าปาง 
13 1642204505 นางสาวนูรีซัน บือซา นราธิวาส 
14 1642201824 นางสาวกัญญามาศ นามศิร ิ ตรัง 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 3) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ธนรัชฏ์  ศิรสิวัสดิ ์ 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ธนรัชฏ์  ศิรสิวัสดิ ์ 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200917 นางสาวมนชิดา จงถือกลาง นครสวรรค์ 
2 1642201170 นางสาวนัสรียะฮ์ สาและ ปัตตานี 
3 1642201469 นางสาวปิยรัตน์ ราชนิยม นครศรีธรรมราช 
4 1642201782 นางสาวจันทรา อุดร ศรีสะเกษ 
5 1642202103 นางสาวอามีเน๊าะ ดอนิ ยะลา 
6 1642202335 นางสาวทิพย์สุดา พงศ์จันทร์เสถียร สุราษฎร์ธานี 
7 1642202749 นางสาวรุจิฬาภรณ์ ค าภาจูม อุดรธานี 
8 1642203267 นางสาวณัฐริกา ชอบการ พัทลุง 
9 1642203564 นางสาวณิชรีญา มะหะมาน ชุมพร 
10 1642203853 นางอังคณา ทองมา สุราษฎร์ธานี 
11 1642204075 นายโยธิน ปูชูเด แม่ฮ่องสอน 
12 1642204273 พระจตุพล พันชน น่าน 
13 1642204513 นายมูฮ าหมัด บากา นราธิวาส 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 4) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.อรุณี  หรดาล 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.อรุณี  หรดาล 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200925 นางสาวอัสณีซา เจะอาแว สงขลา 
2 1642201188 นายราชัน ศิริวุฒิ ตาก 
3 1642201477 นางสาวเอรวรรณ ก๊งหวั่น นครศรีธรรมราช 
4 1642201790 นางสาวลาลิต้า โต๊ะตาหยง สงขลา 
5 1642202111 นางสาวทัศติยา อมรพจน์ ยะลา 
6 1642202350 นายชัยวัฒน์ อินทร์ปาน ปทุมธานี 
7 1642202756 นายอนิวัตติ์ ผการัตน์ อุดรธานี 
8 1642203283 นางสาวอามีเนาะ มะมิงเลาะ กระบี่ 
9 1642203572 นางนูรุลฟิรดาวส์ อุมา ปัตตานี 
10 1642203861 นางสาวทิชาพร แผลงงาม อุบลราชธานี 
11 1642204083 นางสาวอภิชญา พนาลัยสัมพันธ์ เชียงใหม่ 
12 1642204281 นายวรายุทธ์ เรียมใจ เชียงราย 
13 1642204521 นางสาวซาฮานาน์ เหมอุดม นราธิวาส 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 5) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ ์ 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ ์ 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200933 นางสาวมารีย๊ะ เต๊ะเกะ สงขลา 
2 1642201196 นางสาววรรณิศา สนั่นแสง นครศรีธรรมราช 
3 1642201493 นางสาวลัญดา กองสิน กระบี่ 
4 1642201840 นางสาวชยาภรณ์ พาผล อุบลราชธานี 
5 1642202129 นางสาวตัสนีม สาแมะเน็ง สงขลา 
6 1642202368 นางสาวณัฏฐ์ณภัทร ผาด่านแก้ว สกลนคร 
7 1642202798 นางสาววนิดา โสภา นครพนม 
8 1642203291 นางสาวฟารีดะห์ ดอเลาะ พัทลุง 
9 1642203580 นายสุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ กรุงเทพมหานคร 
10 1642203879 นางสาวเพ็ญพันธุ์ ประดับสุข ก าแพงเพชร 
11 1642204091 สิบต ารวจโทหญิง ภัทราพร จิตติศักดิ์ นครศรีธรรมราช 
12 1642204323 พระชัยณรงค์ ชัยวงค์ เชียงราย 
13 1642204539 นางสาวณฐภัทร พรหมหากุล สกลนคร 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 6) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.สุวรรณี  ยหะกร 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.สุวรรณี  ยหะกร 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200958 นางสาวปารีด๊ะ ยะโกะ ปัตตานี 
2 1642201204 นายอิสมะแอ มามะ กระบี่ 
3 1642201519 นางสาวชลธิชา อุรามา สตูล 
4 1642201857 นางสุกัลญา รักดี ตรัง 
5 1642202145 นายประสิทธิ์ พูดเพราะ ตรัง 
6 1642202376 นางสาวจินดา นาพา อุดรธานี 
7 1642202806 นางสาวสมลักษณ์ หมวดชัยทอง นครศรีธรรมราช 
8 1642203309 นางสาวเสาวลักษณ์ กล้าแข็ง พัทลุง 
9 1642203598 นางสาววรางคณา บุญญวงศ์ นครศรีธรรมราช 
10 1642203887 นางกรชนก กลิ่นศรีสุข อุดรธานี 
11 1642204109 นางสาวธนิษฐา นนท์เทศา จันทบุรี 
12 1642204349 นางสาวชลันดา ใจค า แพร่ 
13 1642204547 นางสาวพิมพา สีสมพันธ์ บึงกาฬ 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 7) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.จรลีักษณ์  รัตนาพันธ์ 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.จรลีักษณ์  รัตนาพันธ์ 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201220 นางสาววนัชพร อุดรพันธ์ ศรีสะเกษ 
2 1642201246 นายซาราอุดิน เจ๊ะสะนิ ปัตตานี 
3 1642201535 นางสาวสุกัญญา หัสนี ตรัง 
4 1642201873 นางสาวนารีรัตน์ เพชรล้ า บุรีรัมย์ 
5 1642202152 นางขนิฐา พรหมนุช ชุมพร 
6 1642202400 นางทิพย์ธัญญา แสงใส อุดรธานี 
7 1642202814 นายสถาพร สัตยารักษ์ ยะลา 
8 1642203325 นางสาวณัฐชยา ร่าหมาน นครศรีธรรมราช 
9 1642203614 นางสาวตอฮีเราะห์ แท ยะลา 
10 1642203911 นายจักรภพ เจียมเกตุ พิษณุโลก 
11 1642204117 นางสาวจินตนา บุญมี จันทบุรี 
12 1642204356 พระสุทัศน์ โอชารส น่าน 
13 1642203333 นางสาวศิรินทิพย์ สารจันทร์ ยโสธร 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 8) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.ดวงเดือน  สุวรรณจินดา 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.ดวงเดือน  สุวรรณจินดา 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1622201125 นางสาวอาซีซ๊ะ หลงกาสา สตูล 
2 1642200990 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูสิงห์ กรุงเทพมหานคร 
3 1642201253 นางสาวอนุชตา แก้วจุฬา นครสวรรค์ 
4 1642201550 นางสาวเกล้าณัฐกานต์ โคตรก ากับ อุดรธานี 
5 1642201881 นางสาวโนรีย๊ะ มูยา ปัตตานี 
6 1642202160 นางสาวสุกัญญา กิ่งชา อ านาจเจริญ 
7 1642202434 นางสาวดลฤดี มากแก้ว สุราษฎร์ธานี 
8 1642202905 นางสาวจิราวรรณ ขุนหลัด ชุมพร 
9 1642203341 นางสาวอมรรัตน์ สมพิทักษ์ มหาสารคาม 
10 1642203630 นางสาวนวรัตน์ กตัญญุกานต์ สงขลา 
11 1642203937 นางสาวอรวรรณ นันตะวงษ์ อุบลราชธานี 
12 1642204125 สิบเอกหญิง ศลธิยา บุญป้อง ศรีสะเกษ 
13 1642204364 พระมหาธีรวัฒน์ หมายคอย ล าปาง 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 9) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201006 นางสาวร่อดีย๊ะ ล่อฮอย สงขลา 
2 1642201261 นางสาวซีตีฮาวา กะลูแป ปัตตานี 
3 1642201576 นางสาวพัชรินทร์ ทองวิเศษ อุบลราชธานี 
4 1642201915 นางสาวศศิมา ภูมิภาค อุบลราชธานี 
5 1642202178 นางสาวรัตนาวลี ค าโพธิ์ เชียงใหม่ 
6 1642202442 นายอับดุลรอแม สะมะแอ นราธิวาส 
7 1642202921 นางสาวนิฤมล มณีวงศ์ ชุมพร 
8 1642203358 นางสาวนูรฮีลวาณี สรี นราธิวาส 
9 1642203648 นางสาวบุศยา ติงชาติ ศรีสะเกษ 
10 1642203945 นางสาวพัชรินทร์ มณีโส นครสวรรค์ 
11 1642204133 นายภูริธ สุวรรณเรือง จันทบุรี 
12 1642204372 พระมหาศิรินันท์ จันทะโยธี ล าปาง 
13 1642204489 นางสาวพัชรี ตระกูลวนาสุข ตาก 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 10) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201014 นางสาวราตรี ภูหอมบุญ กาฬสินธุ์ 
2 1642201279 นางสาวฟารีดา ปันดีกา สตูล 
3 1642201592 นายพิศิษฐ์ รักษ์จินดา กรุงเทพมหานคร 
4 1642201618 นางสาวรุ้งนภา ราศรี อ านาจเจริญ 
5 1642201931 นางสาวอุษณา สิงห์ชาลี อุบลราชธานี 
6 1642202186 นางสาวกมลชนก เกื้อกิ้ม นครศรีธรรมราช 
7 1642202459 นางสาวภานุมาศ ปากหวาน กรุงเทพมหานคร 
8 1642203028 นางสาวสุปราณี ศรีหากันยา นครศรีธรรมราช 
9 1642203366 นางสาวผกายวรรณ์ บ ารุงการ สงขลา 
10 1642203655 นางสาวยุซรียะห์ นือเร็ง ยะลา 
11 1642203952 สิบต ารวจโทหญิง ทัศนีย์ ศรีสมบัติ นครศรีธรรมราช 
12 1642204141 พระพัลลภ นาคนวล ศรีสะเกษ 
13 1642204380 นางสาวพรทิพย์ ขันหลวง น่าน 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 11) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.จุฬารตัน์  ธรรมประทีป 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.จุฬารตัน์  ธรรมประทีป 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201022 นางสาวใยนุง มามะ ปัตตานี 
2 1642201303 นางสาวสุมิตรา ใจสุข นครพนม 
3 1642201642 นางสาวพาซียะ ยามาโก ยะลา 
4 1642201949 นางสาวอนุชลา สมบูรณ์ อุบลราชธานี 
5 1642201956 นางสาวชุติมา วะสมบัติ อุบลราชธานี 
6 1642202194 นางสาวผุสดี ยอดศรี นครศรีธรรมราช 
7 1642202483 นางสาวประไพพร เหี้ยมเหิน อุดรธานี 
8 1642203085 นางสาวดาราพร ขวัญพัก เลย 
9 1642203374 นางสาวสลักกิต ลาหลายเลิศ อ านาจเจริญ 
10 1642203689 นางสาวนัฐกานต์ ขจรวัฒนากุล นครศรีธรรมราช 
11 1642203960 นางสาวภรทิพย์ สาทิพย์จันทร์ สุรินทร์ 
12 1642204158 นางธิดาพร พลสุวรรณ อุตรดิตถ์ 
13 1642204398 นายพิตตินันท์ กิตติพรพิพัฒน์ น่าน 

 
  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 12) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.ดรณุี  จ าปาทอง 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.ดรณุี  จ าปาทอง 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201030 นางสาวอมรรัตน์ สุขคง สุราษฎร์ธานี 
2 1642201337 นางสาวมัทวัน หมั่นเขตกิจ นนทบุรี 
3 1642201659 นางสาวรุจิรา นันต๊ะ เชียงราย 
4 1642201972 นางสาวไอรดา วามะชาติ อุบลราชธานี 
5 1642202202 นายอนัตชัย เกตุแก้ว สุราษฎร์ธานี 
6 1642202210 นางมณีอร ชินวรรณ อุดรธานี 
7 1642202509 นางณัฐวรรณ ระย้า นครสวรรค์ 
8 1642203101 นางสุดารักษ์ ช่องงาม สุรินทร์ 
9 1642203382 นางสาวธิติมา สุวรรณศรี อุบลราชธานี 
10 1642203697 นางสาวสุนิษา ยืนนาน อุบลราชธานี 
11 1642203978 สิบต ารวจโทหญิง จันทรา ลือชาเจริญพร ตาก 
12 1642204166 สิบต ารวจโทหญิง พิมล ทวีเลิศ สุรินทร์ 
13 1642204406 นายก้องภพ เสนนันตา น่าน 

 
 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 13) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.ชนิพรรณ  จาติเสถียร 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.ชนิพรรณ  จาติเสถียร 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201063 นายพศิน ตาไฝ เชียงใหม่ 
2 1642201345 นางสาวพันทิพา วิทพันธ์ จันทบุรี 
3 1642201667 นางสาวภิรภรณ์ เนื่องโพธิ์ มหาสารคาม 
4 1642202012 นางสาวชลธิชา ไชยปัญญา ศรีสะเกษ 
5 1642202228 นางปรียา นิดะ ตรัง 
6 1642202582 นางอัชราพรรณ จันทร์ปาน สุราษฎร์ธานี 
7 1642202608 นายอดิศร ล่ามแขก ขอนแก่น 
8 1642203119 นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร ์ ตรัง 
9 1642203390 นางสาวกัญญาวีร์ ชินพัด อุบลราชธานี 
10 1642203705 นางสาวเสาวทิพย์ จันทรศรี สงขลา 
11 1642203986 สิบต ารวจโทหญิง กมลทิพย์ กล่อมดวงใจ ตาก 
12 1642204174 นางสาวกัญญ์วรา ละอองวัลย์ ยะลา 
13 1642204414 นายอนุรักษ์ สบหลม น่าน 

 
 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 14) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.กันตวรรณ  มสีมสาร 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.กันตวรรณ  มสีมสาร 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201071 นายณัฐภัทร ปรีชากุล กรุงเทพมหานคร 
2 1642201352 นางสาวกรรณิการ์ พวงพืช จันทบุรี 
3 1642201675 นางเจนจิรา ดาราพงษ์ นครศรีธรรมราช 
4 1642202020 นางสาววนิดา ไชยพรม อุบลราชธานี 
5 1642202236 นางสาวอรอนงค์ แย้มฉาย นครสวรรค์ 
6 1642202624 นางสาวสุพรรณี ไชยสงคราม ขอนแก่น 
7 1642203135 นางสาวจันจิรา ฤาชา สงขลา 
8 1642203143 นางสาววิไลวรรณ อินทรัตน์ สงขลา 
9 1642203408 นางสาวอารียา ภูธร อุบลราชธานี 
10 1642203713 นางสาวพาตีมะย์ เปาะซา ปัตตานี 
11 1642203994 สิบต ารวจเอกหญิง เอมอร ลาภพร้อมกุศล ตาก 
12 1642204182 ดาบต ารวจหญิง ไหมกะโสม หมอชื่น สงขลา 
13 1642204422 นายนิทัศน์ ป้องขันธ์ น่าน 

 
 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 15) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201089 นางสาวสมฤทัย ใจเร็ว นครสวรรค์ 
2 1642201360 นางสาวมณีดาว เอี่ยมบุตร สตูล 
3 1642201683 นางสาวการีมะห์ ล่าบุรี สงขลา 
4 1642202038 นางสาวณัฐริกา จริตงาม นครศรีธรรมราช 
5 1642202251 นายศุภชัย อุไรรัตน์ นครศรีธรรมราช 
6 1642202632 นางสาวศศิธร กูลแก้ว สงขลา 
7 1642203150 นายธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์ ตรัง 
8 1642203416 นางสาวรัตติกาล ศรีกุล อุบลราชธานี 
9 1642203432 นางสาวอาซีซะห์ มะแสะ ปัตตานี 
10 1642203739 นางสาววริษรา เข็มโคตร อุบลราชธานี 
11 1642204000 นางสาวสุภิเนตร ยิ่งเจนจบ สุรินทร์ 
12 1642204190 นางสาวสูไวบ๊ะ ตาเห นราธิวาส 
13 1642204448 นางศาตพร ตนะทิพย์ น่าน 

 
 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 16) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

อ. ดร.กัญจนา  ศลิปกิจยาน 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

อ. ดร.กัญจนา  ศลิปกิจยาน 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201097 นางสาวฮานีซะห์ ปันยี นราธิวาส 
2 1642201105 นางสาวพิจิตรา ไชยแสงการ กรุงเทพมหานคร 
3 1642201378 นายสุนันท์ ปากแก้ว อุดรธานี 
4 1642201394 นางสาวปวีณา สาริยา หนองบัวล าภู 
5 1642201725 นางสาวปารียา รอดเรืองฤทธิ์ นครศรีธรรมราช 
6 1642201733 นางสาวหันนา เจาะกลาดี ปัตตานี 
7 1642202046 นางสาวมารีย๊ะ มะมิง ยะลา 
8 1642202053 นางสาวซารีนา รอยิง ยะลา 
9 1642202277 นางสาวนภาพร ยิ่งยืน อุบลราชธานี 
10 1642203754 นางสาวรอนีซะ มันสาและ สงขลา 
11 1642204018 นางสาวซารีฟ๊ะห์ ใจมันดี สงขลา 
12 1642204208 สิบต ารวจโทหญิง กิติยา สายตาด า อุดรธานี 
13 1642204455 นายชัยวา สิทธิ์คงตั้ง เชียงใหม่ 

 
 
 

  



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 17) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

อ. ดร.ทรงพล  ผดุงพัฒนากูล 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

อ. ดร.ทรงพล  ผดุงพัฒนากูล 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642202285 นางสาวภัทรวดี ชินพาด อุบลราชธานี 
2 1642202640 นายเอกพล เฮงวิวัฒนชัย กรุงเทพมหานคร 
3 1642202657 นางสาวปริยากร นาครัตน์ มหาสารคาม 
4 1642203168 นางสาววิรัตน์ พูลสุข อุบลราชธานี 
5 1642203218 นางสาวนันทา คชสง่า นครศรีธรรมราช 
6 1642203440 นางสาวสุไรฮา วาโซ๊ะ ปัตตานี 
7 1642203473 นายยศภัทร โพโสภา มหาสารคาม 
8 1642203770 นางสาววิลันดา บุญรังษี สงขลา 
9 1642203788 นางสาวพรรษวรรณ วรรณพราหมณ์ อุดรธานี 
10 1642204026 นายนพดล ล่อเจริญศักดิ์ เชียงราย 
11 1642204034 นางอมรรัตน์ บุญชมภู สกลนคร 
12 1642204216 ดาบต ารวจหญิง ศศิวิมล คงศรีเจริญ สงขลา 
13 1642204224 นางอาลีเม๊าะ อาแวกือจิ นราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20509  ความเป็นครู 

(กลุ่มที่ 18) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ ์ 13 คน 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ ์ 13 คน 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201113 นางสาวรังสิมา รังสิมันตุชาติ นนทบุรี 
2 1642201436 นางสาวเยาวเรศ ยางธิสาร แพร่ 
3 1642201741 นางสาวฮัปเสาะ เจะลง ปัตตานี 
4 1642202061 นางสาวอาณีญา สามะ ยะลา 
5 1642202293 นางสาวนรีกานต์ หอมศรี อุบลราชธานี 
6 1642202665 นายวราฤทธิ์ มูลศาสตร์ สุรินทร์ 
7 1642203226 นางสาวสิริรัตน์ มูณี นครศรีธรรมราช 
8 1642203499 นางณัฐกานต์ ขวัญม่วง สุราษฎร์ธานี 
9 1642203804 นางสาวกัลยกร บุญรักษา จันทบุรี 
10 1642204042 นายวีรวร เสนาศรี สกลนคร 
11 1642204232 นางสาวอาดีละห์ แซมะแซ ยะลา 
12 1642204463 นางสาววิภาพร พนาสถิตกุล ตาก 
13 1642204471 นางสาวสุริยา พนาพิหาร ตาก 

 


