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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 1) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 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 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 2) 
 
วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  อนะมาน 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642204174 ส.ต.ท.หญิงกัญญ์วรา ละอองวัลย ์ นราธิวาส 
2 1642204489 นางสาวพัชรี ตระกูลวนาสุข ตาก 
3 1642204349 นางสาวชลันดา ใจค า แพร่ 
4 1642204372 พระมหาศิรินันท์ ญาณโสภโณ (จันทะโยธี) ล าปาง 
5 1642204331 นางชลียา ทองมั่ง พะเยา 
6 1642204265 นายค าตัน  ขันน้อย ล าปาง 
7 1642204257 นางสาวนันท์นลิน อภิเดช ล าปาง 
8 1642204075 ส.ต.อ.โยธิน  ปูชูเด แม่ฮ่องสอน 
9 1642204414 อนุรักษ์  สบหลม น่าน 
10 1642204455 ชัยวา สิทธิ์คงตั้ง เชียงใหม่ 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 3) 
 
วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ  จาติเสถียร 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200925 อัสณีซา เจะอาแว สงขลา 
2 1642200958 ปารีด๊ะ ยะโกะ ปัตตานี 
3 1642200966 สาปีนะ อาบูวะ ปัตตานี 
4 1642201030 อมรรัตน์ สุขคง สุราษฎร์ธานี 
5 1642201436 เยาวเรศ ยางธิสาร แพร่ 
6 1642201865 อาดีล๊ะ แววพโยม สงขลา 
7 1642202061 อาณีญา สามะ ยะลา 
8 1642204117 นางสาวจินตนา บุญมี จันทบุรี 
9 1642203978 ส.ต.ท.หญิงจันทรา ลือชาเจริญพร ตาก 
10 1642204497 นางสาวชไมพร ช านาญ นครศรีธรรมราช 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 4) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

8 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201444 อัครพงษ์ ไกรเลิศหิรัญ สระบุรี 
2 1642201576 พัชรินทร์ ทองวิเศษ อุบลราชธานี 
3 1642201618 รุ้งนภา ราศรี อ านาจเจริญ 
4 1642201790 ลาลิต้า โต๊ะตาหยง สงขลา 
5 1642202814 สถาพร สัตยารักษ์ ยะลา 
6 1642202830 หัสนีย์ หัสมา สตูล 
7 1642203291 ฟารีดะห์ ดอเลาะ พัทลุง 
8 1642204091 ส.ต.ต.หญิงภัทราพร จิตติศักดิ์ นครศรีธรรมราช 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 5) 
 
วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  จ าปาทอง 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

12 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 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 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 6) 
 
วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ์ 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564   
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201097 ฮานีซะห์ ปันยี นราธิวาส 
2 1642201246 ซาราอุดิน เจ๊ะสะนิ ปัตตานี 
3 1642201345 พันทิพา วิทพันธ์ จันทบุรี 
4 1642201394 ปวีณา สาริยา หนองบัวล าภู 
5 1642201402 พิชญา บุญเฉลียว อุบลราชธานี 
6 1642201550 เกล้าณัฐกานต์ โคตรก ากับ อุดรธานี 
7 1642201667 ภิรภรณ์ เนื่องโพธิ์ มหาสารคาม 
8 1642201758 หยาดพิรุณ ชูยัง เพชรบูรณ์ 
9 1642201949 อนุชลา สมบูรณ์ อุบลราชธานี 
10 1642201956 ชุติมา วะสมบัติ อุบลราชธานี 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 7) 
 
วิทยากร  อาจารย์ ดร.กัญจนา  ศิลปกิจยาน 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564   
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200933 มารีย๊ะ เต๊ะเกะ สงขลา 
2 1642201022 ใยนุง มามะ ปัตตานี 
3 1642201642 พาซียะ ยามาโก ยะลา 
4 1642201659 รุจิรา นันเต๊ะ เชียงราย 
5 1642201709 จิระนันท์ วรรณเพ็ง อุบลราชธานี 
6 1642202087 หายาตี กาเจ ยะลา 
7 1642203275 ประภัสสร สันติชานนท์ สงขลา 
8 1642204000 นางสาวสุภิเนตร  ยิ่งเจนจบ สุรินทร์ 
9 1642204158 นางธิดาพร พลสุวรรณ อุตรดิตถ์ 
10 1642204463 นางสาววิภาพร พนาสถิตกุล  ตาก 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 8) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

7 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564   
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642202079 มารีแย สะแต ยะลา 
2 1642202103 อามีเน๊าะ ดอนิ ยะลา 
3 1642203218 นันทา คชสง่า นครศรีธรรมราช 
4 1642203341 อมรรัตน์ สมพิทักษ์ มหาสารคาม 
5 1642203358 นูรฮีลวาณี สรี นราธิวาส 
6 1642203713 นางสาวพาตีมะย์ เปาะซา ปัตตานี 
7 1642204125 นางศลธิยา บุญป้อง ศรีสะเกษ 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 9) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์ 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564   
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642203382 ธิติมา สุวรรณศรี อุบลราชธานี 
2 1642203390 กัญญาวีร์ ชินพัด อุบลราชธานี 
3 1642203408 อารียา ภูธร อุบลราชธานี 
4 1642203424 ศจี แสนสุข อุบลราชธานี 
5 1642204042 จ.ส.ต.วีรวร เสนาศร ี สกลนคร 
6 1642204034 จ.ส.ต.หญิงอมรัตน์ บุญชมภู สกลนคร 
7 1642204083 นางสาวอภิชญา พนาลัยสัมพันธ์ เชียงใหม่ 
8 1642203952 ส.ต.ท.หญิงทัศนีย์ ศรีสมบัติ กระบี่ 
9 1642204216 ด.ต.หญิงศศิวิมล คงศรีเจริญ สงขลา 
10 1642204182 จ.ส.ต.หญิงไหมกะโสม หมอชื่น สงขลา 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 10) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200990 เสาวลักษณ์ ภูสิงห ์ กรุงเทพมหานคร 
2 1642201006 ร่อดีย๊ะ ล่อฮอย สงขลา 
3 1642201238 เจะยามีล๊ะ สะนิ ปัตตานี 
4 1642201857 สุกัลญา รักดี ตรัง 
5 1642202046 มารีย๊ะ มะมิง ยะลา 
6 1642202111 ทัศติยา อมรพจน์ ยะลา 
7 1642203754 นางสาวรอนีซะ มันสาและ สงขลา 
8 1642203960 นางสาวภรทิพย์  สาทิพย์จันทร์ สุรินทร์ 
9 1642204224 นางฮาลีเม๊าะ  อาแวกือจิ นราธิวาส 
10 1642204471 นางสาวสุริยา พนาพิหาร ตาก 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 11) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

7 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200875 ยาวารียะห์ แวหะยี ปัตตานี 
2 1642200891 ญะมาลุดดีน หรีมโต๊ะสัน ตรัง 
3 1642201162 ปายีย๊ะ ยะโกะ ปัตตานี 
4 1642201279 ฟารีดา ปันดีกา สตูล 
5 1642202350 ชัยวัฒน์ อินทร์ปาน ปทุมธานี 
6 1642202368 ณัฏฐ์ณภัทร ผาด่านแก้ว สกลนคร 
7 1642204166 ส.ต.ต.หญิงพิมล ทวีเลิศ สุรินทร์ 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 12) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201063 พศิน ตาไฝ เชียงใหม่ 
2 1642201188 ราชัน ศิริวุฒ ิ ตาก 
3 1642202152 ขนิฐา พรหมนุช ชุมพร 
4 1642202178 รัตนวลี ค าโพธิ์ เชียงใหม่ 
5 1642202210 มณีอร ชินวรรณ อุดรธานี 
6 1642202285 ภัทรวดี ชินพาด อุบลราชธานี 
7 1642202319 จิตนภา เสมสฤษดิ์ จันทบุรี 
8 1642202905 จิราวรรณ ขุนหลัด ชุมพร 
9 1642202921 นิฤมล มณีวงศ์ ชุมพร 
10 1642203127 อุเทน รอยเวียงค า หนองบัวล าภู 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 13) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  สุวรรณจินดา 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201071 ณัฐภัทร ปรีชากุล กรุงเทพมหานคร 
2 1642201105 พิจิตรา ไชยแสงการ กรุงเทพมหานคร 
3 1642201360 มณีดาว เอี่ยมบุตร สตูล 
4 1642202574 วิสุทธิศักดิ์ ทนโนนแดง อุบลราชธานี 
5 1642202582 อัชราพรรณ จันทร์ปาน สุราษฎร์ธานี 
6 1642203630 นางสาวนวรัตน์ กตัญญุกานต์ สงขลา 
7 1642203705 นางสาวเสาวทิพย์ จันทรศรี สงขลา 
8 1642204026 ส.ต.ท.นพดล ล่อเจริญศักดิ์ เชียงราย 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 14) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642202095 ฮายาตี หะมะ ยะลา 
2 1642202160 สุกัญญา กิ่งชา อ านาจเจริญ 
3 1642202293 นรีกานต์ หอมศรี อุบลราชธานี 
4 1642202442 อับดุลรอแม สะมะแอ นราธิวาส 
5 1642202459 ภานุมาศ ปากหวาน กรุงเทพมหานคร 
6 1642202590 บุณยณัฐ บุญสุยา สุรินทร์ 
7 1642202657 ปริยากร นาครัตน์ มหาสารคาม 
8 1642203333 ศิรินทิพย์ สารจันทร์ ยโสธร 
9 1642203564 นางสาวณิชรีญา มะหะมาน ชุมพร 
10 1642203648 นางสาวบุศยา ติงชาติ ศรีสะเกษ 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 15) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

9 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642203655 นางสาวยุซรียะห์ นือเร็ง ยะลา 
2 1642203689 นางสาวนัฐกานต์ ขจรวัฒนากุล นครศรีธรรมราช 
3 1642203697 นางสาวสุนิษา ยืนนาน อุบลราชธานี 
4 1642203739 นางสาววริษรา เข็มโคตร อุบลราชธานี 
5 1642203747 นางสาวนูรีดา เปาะมะทอง ยะลา 
6 1642204190 นางสาวสูไวบ๊ะ ตาเห นราธิวาส 
7 1642204521 นางสาวซาฮานาน์ เหมอุดม นราธิวาส 
8 1642204547 นางสาวพิมพา สีสมพันธุ์ บึงกาฬ 
9 1642204505 นางสาวนูรีชัน บือซา นราธิวาส 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 16) 
 
วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตวรรณ  มีสมสาร 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200917 มนชิดา จงถือกลาง นครสวรรค์ 
2 1642201451 ชุติพา พรหมคง สงขลา 
3 1642201675 เจนจิรา ดาราพงษ์ นครศรีธรรมราช 
4 1642202053 ซารีนา รอยิง ยะลา 
5 1642203572 นางนูรุลฟิรดาวส์ อุมา ปัตตานี 
6 1642203614 นางสาวตอฮีเราะห์ แท ยะลา 
7 1642203671 นางสาวรสรินทร์ ดารา หนองบัวล าภู 
8 1642204109 นางสาวธนิษฐา  นนท์เทศา จันทบุรี 
9 1642203986 ส.ต.ท.หญิงกมลทิพย์ กล่อมดวงใจ ตาก 
10 1642204018 นางสาวชารีฟ๊ะห์ ใจมันดี สงขลา 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 17) 
 
วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล  ก้องโลก 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642202673 กชวรรณ ตุ่มประสงค์ สมุทรสาคร 
2 1642203028 สุปราณี ศรีหากันยา นครศรีธรรมราช 
3 1642203044 จันทร์จิรา บุญลา อุบลราชธานี 
4 1642203077 ศิรินันท์ ช่วยลักษณ์ มุกดาหาร 
5 1642203143 วิไลวรรณ อินทรัตน์ สงขลา 
6 1642203473 ยศภัทร โพโสภา มหาสารคาม 
7 1642204398 นายพิตตินันท์  กิตติพรพิพัฒน์ น่าน 
8 1642204448 นางศาตพร  ตนะทิพย์ น่าน 
9 1642204430 นางชนิกานต์ ก ามังละการ เชียงใหม่ 
10 1642204380 นางสาวพรทิพย์ ขันหลวง น่าน 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 18) 
 
วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 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 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 19) 
 
วิทยากร  อาจารย์ ดร.ทรงพล  ผดุงพัฒนากูล 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

8 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201915 ศศิมา ภูมิภาค อุบลราชธานี 
2 1642201931 อุษณา สิงห์ชาลี อุบลราชธานี 
3 1642202020 วนิดา ไชยพรม อุบลราชธานี 
4 1642202699 ศิวัช ศิริรส อุดรธานี 
5 1642202756 อนิวัตติ์ ผการัตน์ อุดรธานี 
6 1642203374 สลักกิต ลาหลายเลิศ อ านาจเจริญ 
7 1642203598 นางสาววรางคณา บุญญวงศ์ นครศรีธรรมราช 
8 1642203994 ส.ต.อ.หญิงเอมอร ลาภพร้อมกุศล ตาก 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 20) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

9 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642200867 นุจรี แสงศร ี ชุมพร 
2 1642200883 อรวรรณ กรดแก้ว นครศรีธรรมราช 
3 1642200909 นางสาวกมลลักษณ์ พุฒซ้อน ปทุมธานี 
4 1642201014 ราตรี ภูหอมบุญ กาฬสินธุ์ 
5 1642201154 จิราภรณ์ พิทักษ์ อุบลราชธานี 
6 1642201170 นัสรียะฮ์ สาและ ปัตตานี 
7 1642201196 วรรณิศา สนั่นแสง นครศรีธรรมราช 
8 1642201204 อิสมะแอ มามะ กระบี่ 
9 1642201261 ซีตีฮาวา กะลูแป ปัตตานี 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 21) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

9 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201493 ลัญดา กองสิน กระบี่ 
2 1642201519 ชลธิชา อุรามา สตูล 
3 1642201535 สุกัญญา หัสนี ตรัง 
4 1642201592 พิศิษฐ์ รักษ์จินดา กรุงเทพมหานคร 
5 1642201683 การีมะห์ ล่าบุรี สงขลา 
6 1642201733 หันนา เจาะกลาดี ปัตตานี 
7 1642201741 ฮัปเสาะ เจะลง ปัตตานี 
8 1642201766 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิดารีตน์ ทองรินทร์ อุบลราชธานี 
9 1642201782 จันทรา อุดร ศรีสะเกษ 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 22) 
 
วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  กาญจนสุวรรณ 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

9 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201824 กัญญามาศ นามศิริ ตรัง 
2 1642201840 ชยาภรณ์ พาผล อุบลราชธานี 
3 1642201873 นารีรัตน์ เพชรล้ า บุรีรัมย์ 
4 1642201881 โนรีย๊ะ มูยา ปัตตานี 
5 1642201972 ไอรดา วามะชาติ อุบลราชธานี 
6 1642201998 กาญจนา พึ่งพันธ์ อุบลราชธานี 
7 1642202012 ชลธิชา ไชยปัญญา ศรีสะเกษ 
8 1642202038 ณัฐริกา จริตงาม นครศรีธรรมราช 
9 1642203267 ณัฐริกา ชอบการ พัทลุง 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 23) 
 
วิทยากร  อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์  คณิณพศุตย์ 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

9 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642202186 กมลชนก เกื้อกิ้ม นครศรีธรรมราช 
2 1642202400 ทิพย์ธัญญา แสงใส อุดรธานี 
3 1642203283 อามีเนาะ มะมิงเลาะ กระบี่ 
4 1642203309 เสาวลักษณ์ กล้าแข็ง พัทลุง 
5 1642203366 ผกายวรรณ์ บ ารุงการ สงขลา 
6 1642203432 อาซีซะห์ มะแสะ ปัตตานี 
7 1642203523 ปฐมพร ลักขณาศรี ยะลา 
8 1642204240 นายสง่า  อินทร์สา เชียงราย 
9 1642204539 นางสาวณฐภัทร พรหมหากุล สกลนคร 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 24) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 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 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 25) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 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 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 26) 
 
วิทยากร  อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ์  พุฒเขียว 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 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 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 27) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  โตโพธิ์ไทย 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

9 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201055 สุภาณ ีปัจจแก้ว นครศรีธรรมราช 
2 1642201089 สมฤทัย ใจเร็ว นครสวรรค์ 
3 1642201113 รังสิมา รังสิมันตุชาติ นนทบุรี 
4 1642201220 วนัชพร อุดรพันธ์ ศรีสะเกษ 
5 1642201253 อนุชตา แก้วจุฬา นครสวรรค์ 
6 1642201295 ธิติยา มลสิน นครศรีธรรมราช 
7 1642201303 สุมิตรา ใจสุข นครพนม 
8 1642203317 พรพรรณ บุญมาง า อุบลราชธานี 
9 1642203325 ณัฐชยา ร่าหมาน นครศรีธรรมราช 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 28) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

9 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564    
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 1642201337 มัทวัน หมั่นเขตกิจ นนทบุรี 
2 1642201352 กรรณิการ์ พวงพืช จันทบุรี 
3 1642201428 อภิชา ประคัลภ์กุล สมุทรปราการ 
4 1642201469 ปิยรัตน์ ราชนิยม นครศรีธรรมราช 
5 1642201477 เอรรรณ ก๊งหวั่น นครศรีธรรมราช 
6 1642201634 วรโชติ กันธรักษา ตาก 
7 1642201691 มารีนา หมัดสอิ สงขลา 
8 1642201725 ปารียา รอดเรืองฤทธิ์ นครศรีธรรมราช 
9 1642202129 ตัสนีม สาแมะเน็ง สงขลา 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 29) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 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 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 30) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 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 
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รายช่ือนักศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 
ชุดวิชา 20596  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน) 

(กลุ่มที่ 31) 
 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์ 
วิทยากรสังเกตการณ์ (-) ......................................   
 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ผ่าน Microsoft Teams  

10 คน 
วันที่ 11 ธันวาคม 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 

 
 


