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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20513  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
(กลุ่มที่ 1) 

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.ดรณุี  จ าปาทอง 13 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.ดรณุี  จ าปาทอง 13 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200815 นางสาวพาตีเมาะ เจะสะแม ปัตตานี 
2 1652200880 นางสาวฟาริดา หลงสะเตีย สตูล 
3 1652201078 นางสาวนันท์สินี กิจฉาโณ สุราษฎร์ธานี 
4 1652201953 นางสาวฮาดีบะห์ เจ๊ะแวดอเลาะ ยะลา 
5 1652202183 นางสาวซามีนี สีละรู ยะลา 
6 1652202621 นายสิทธิพงษ์ ไชยมาตย์ ยโสธร 
7 1652202704 นางสาวภูมิธนาพร เกษตรเอ่ียม บุรีรัมย์ 
8 1652202852 นางสาวส าเภา แสงใสย์ อุดรธานี 
9 1652203033 นายณัฐพล เอ่ียมเศรษฐี นครปฐม 
10 1652203488 สิบต ารวจโทหญิงบาเรียญราช เอกลาภ บุรีรัมย์ 
11 1652203561 พระสมุห์คมกฤษ เผ่ากันทะ พะเยา 
12 1652203702 นางสาวอัจฉะริยาภรณ์ เชิดไชย อุบลราชธานี 
13 1652203538 นางสาวสิรินทร์นิชา จันต๊ะมัง เชียงใหม่ 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20513  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
(กลุ่มที่ 2) 

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

ผศ. ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยธุยา 13 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

ผศ. ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยธุยา 13 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200468 นางสาวอ้อมฤทัย แก่นพันธ์ อุบลราชธานี 
2 1652200864 นางสาวนาญีฮะฮ์ รักษา สตูล 
3 1652201169 นางสาวฮาตีนี กายียุ สงขลา 
4 1652202241 นางสาวซีตีคอดีเยาะห์ เจีะหนิ ยะลา 
5 1652202654 นางสาวชนนวรรณ ภิบาล ปัตตานี 
6 1652202696 นางสาววิชญาพร แก้วเลาขวัญ นครปฐม 
7 1652202761 นายธีรยุทธ์ สุขสวัสดิ ์ พัทลุง 
8 1652202811 นางสาวเบ็ญจมาส ศุภศรี ตรัง 
9 1652202894 นายเฉลิมพงษ์ แก่นทน อุบลราชธานี 
10 1652203009 นายปราโมทย์ พาลิชัน นครศรีธรรมราช 
11 1652203165 นางสาวอรวรรณ สร้อยแสง อ่างทอง 
12 1652203454 ดาบต ารวจใหม่ มิ่งบุญ เลย 
13 1652203678 นางพกาวดี ชัยธรรมวัฒน์ น่าน 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20513  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
(กลุ่มที่ 3) 

 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.วลัภา  สบายยิ่ง 11 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.วลัภา  สบายยิ่ง 11 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200518 นางสาวนูรีย๊ะ อาด า สงขลา 
2 1652200922 นายนิฮาฟีกีย์ รอแมยะ สตูล 
3 1652201987 นางสาวหาซีเยาะห์ เลาะแบหอ กระบี่ 
4 1652202639 นายธนพล ทิพย์รัตน์ อ านาจเจริญ 
5 1652202720 นางสาวสุนิษา วัดทุ่งใหญ่ ขอนแก่น 
6 1652202878 นางสาววัชราภรณ์ พรมอุทัย นครสวรรค์ 
7 1652203439 ดาบต ารวจหญิงสุภัสศร อาช้อง เชียงใหม่ 
8 1652203579 พระขวัญชัย ฝั้นค า ล าปาง 
9 1652203546 นางสาวณัฏฐณิชา อัครนันทกุล น่าน 
10 1652203447 สิบต ารวจเอกหญิงยุพิน ภักดีสีทอน เลย 
11 1652203637 นางสาวกนกวรรณ พรหมภักดี นครนายก 

 
 


