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รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

(กลุ่มที่ 1) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.จรลีักษณ์  รัตนาพันธ์ 10 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.จรลีักษณ์  รัตนาพันธ์ 10 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200385 นางสาวสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ ชลบุร ี
2 1652201417 นายโชคดี สิริกันภัย จันทบุรี 
3 1652201433 นายแมนซูร์ ดูมีแด ปัตตานี 
4 1652201664 นายคามิน ปิ่นมณี ปัตตานี 
5 1652201797 นายอธิกานต์ทะบดี พันชัย สกลนคร 
6 1652201912 นางสาวจุฑารัตน์ สามารถ นครศรีธรรมราช 
7 1652201920 นางสาวจุฑามาศ สง่าบุตร นครศรีธรรมราช 
8 1652202217 นางสาวสุชาฎา ชนะกุล กระบี่ 
9 1652202662 นางสาวประกายเดือน อุ่นค า กาฬสินธุ์ 
10 1652202670 นางสาวรัตนา บัวสมบัติ กาฬสินธุ์ 

 
 

  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

(กลุ่มที่ 2) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล 10 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล 10 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200914 นางสาวชารีตา บายศรี สตูล 
2 1652200971 นายอภินันท์ พรหมณะ นครศรีธรรมราช 
3 1652201052 นางสาวมณฑา ยี่หาญ นครศรีธรรมราช 
4 1652201094 นายธนา เพิกเฉย ปทุมธานี 
5 1652201227 นางสาวชลลดา เรืองฤาชัย สกลนคร 
6 1652201359 นางสาวปริยาภรณ์ เจ้ยงาน นครศรีธรรมราช 
7 1652201508 นางสาวกนกวรรณ ศรีวรมย์ อุดรธานี 
8 1652201581 นายสุรวุฒิ แสงแก้ว เชียงราย 
9 1652201615 นางสาวสุภาวรรณ์ บุบผาสังข์ หนองคาย 
10 1652202050 นางสาวดุษฎี ชูนุ่น ตรัง 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

(กลุ่มที่ 3) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.นรินาท  แสนสา 10 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.นรินาท  แสนสา 10 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652202167 นางสาวพิชชานันท์ พิทักษ์เกษมกุล อุดรธานี 
2 1652202233 นางสาวเจะนารี มะยิดี สงขลา 
3 1652202514 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูดวง พังงา 
4 1652202712 นายสรัญญู มะลิรส กาฬสินธุ์ 
5 1652202860 นายมูฮัมหมัด อีแต ยะลา 
6 1652202902 นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง สุราษฎร์ธานี 
7 1652202928 นางสาวสุภารัตน์ เภรีฤกษ์ นครศรีธรรมราช 
8 1652202944 นางสาวแวววดี ปราบพล ระยอง 
9 1652203082 นางสาวรุ่งทิพย์ สุขภาคกุล นราธิวาส 
10 1652203603 นางประกาย ใบยา น่าน 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

(กลุ่มที่ 4) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

อ. ดร.ลิขสิทธ์ิ  พุฒเขียว 10 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

อ. ดร.ลิขสิทธ์ิ  พุฒเขียว 10 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642204356 พระสุทัศน์ โอชารส น่าน 
2 1652200203 นางสาวเกศรา นาศรี ตรัง 
3 1652200229 นางสาวมาลัย ศรีสาหร่าย นครปฐม 
4 1652200419 นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ พัทลุง 
5 1652200666 นายชัชวาล รัตนธรรม มหาสารคาม 
6 1652200716 นางสาวซารีฮ๊ะ นิยิ นราธิวาส 
7 1652200724 นางสาววราภรณ์ เพชรคง นครศรีธรรมราช 
8 1652202647 นางสาวสุไรยา ปายอ ยะลา 
9 1652203157 นางสาวสมฤดี นาคงาม สมุทรสาคร 
10 1652203280 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฐิตาภัทร์ โสมาบุตร ยโสธร 

 
  



 

 

รายชื่อนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20516  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

(กลุ่มที่ 5) 
 

กิจกรรม วิทยากร 
จ านวน
นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรมปฏิสมัพันธ์
ออนไลน ์

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 1 

รศ. ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต ์ 9 คน 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมปฏิสมัพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams ครั้งท่ี 2 

รศ. ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต ์ 9 คน 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1652200732 นางสาวศิริพร จิตจ านงค์ นครศรีธรรมราช 

2 1652201367 นางสาววรรษมน วิเศษ ก าแพงเพชร 

3 1652201540 นางสาวชลลดา เล็กแก้ว อุบลราชธานี 

4 1652201979 นางสาวสุกัญญา มาลากาญจน์ กระบี่ 

5 1652202175 นางสาววนัสนันท์ แก้วภา มหาสารคาม 

6 1652202258 นายฮัมดี หะยีแวจิ ปัตตานี 

7 1652202506 นางสาวมนัสนันท์ สันม่าแอ กระบี่ 

8 1652203660 นางสาวผาณิต ทิพย์ญาณ นราธิวาส 

9 1652203686 นางสาวประภัสษร ม่วงต้น อุดรธานี 

 
 


