
 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสเพ็ญประภา สุขจันทร 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสมลิ นากเกิดพะเนา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอรุณรัตน มวงมณี 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ประสิทธิ ์ติ่นหญีต 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอรุณี สนหมื่นไวย 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสนันทวรรณ นันทนารมณ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสนฤมล มณีรัตน 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอรพิน จารุเฉลิมรัตน 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.สมพร กันศรีนวกุล 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสยุวดี ลือนา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสนงนุช ชำนาญกิจ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสรุงอรณุ พงษผือฮี 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสรินระพ ีมรรครมย 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสสุรีย พรหมราช 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสเอมอร บัวภา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.โกศัย ปรียานนท 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสมาลี พวนกิ่ง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจดัการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.เจตน จันทภา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ภุมรินทร รอสูงเนิน 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสเบญจมาศ บอนำ้เชี่ยว 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสชุาต ิ

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.กฤษณะ สุมนนอก 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสเพลินพิศ กาจณรงค 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสวิไลวรรณ ชอนขุนทด 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสพันธิตรา สิงหโตแกว 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสชมภู กิ่งโพธิ์ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสณัฐดาภรณ ผัดกระโทก 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสณัฏฐริกา ปญจาคะ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสบุญรักษา เกงนอก 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.เทพไท เชียนจันทึก 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.สุพจน สติมั่น 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ตระการ แสนแกว 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.พิทักษ จันทรบุตร 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.อำนวย หวานดี 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสสุภาวดี ตระกูลวงษ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ยุทธพงษ ศรีหาพล 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสรัตนา จันทภา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสกาญจนธัช สวัสดี 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.โสภณวิชญ เช้ือสกล 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสปรียาภรณ ศิริวงศโยธิน 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ณภัทร นอยคำแกว 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสชุาต ิ

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสพิชชาอร กนก 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสวิภาพร จงคอยกลาง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสกุสุมา ศรีสูงเนิน 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสสุรดา จันทรประทักษ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพือ่เช่ือมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอัจฉราภรณ ยานะจิตร 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.นรากร ไชยประเสริฐ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสณัฐสุดา เช้ือจันอัด 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอนุสรา ปาโสรักษ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสสุธิดา บาลไธสง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.อานนท เหนือเกษ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสฐิติรัตน ไตรจักรปราณี 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสวรกานต โคลงชัย 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ธนภัทร หิรัญรัตนา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอุมาสวรรค จันทรมะโน 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.กีรติ มวงมณี 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอุทัย เปาประจำเมือง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสปนัดดา จิณวงศ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอุไรวรรณ ทองไพบูลย 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสเกศสุดา บุญฤทธิ์ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสทัศนีย พิมพปรุ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอุษา ศรีวิเศษ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.เสนีย ศิริสวัสดิ์ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสทัศนีย ชอนขุนทด 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสจิณหนิภา ชูใจ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสเกศราพร ยอดพุดซา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.อดิศักด์ิ สลางสิงห 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.กรกนก ชาตะสุวัจนานนท 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสรุสรา วิชาจารย 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสมัลลิกา ทิพยสาคร 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสปยมาศ คำหลา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสฉัตฑริกา ทรวงโพธ์ิ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรยีนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสศิริพร ตริตรอง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสฉัตรพร ฉัตรมณี 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสทิวาพร พวนกิ่ง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสกัญญารัตน แกนนอก 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสจิตตราวดี ศรีสุข 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสภาณิกา ศรีหาพล 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสปนัดดา คลองกาญ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสสมศร ีไกรศร 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอภิญญา เช่ืองสูงเนิน 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ภาสกร กอหญากลาง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสสโรบล สุมาล ี
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสสุนิสา บุตรราช 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอนุสรา สัตตะพันธ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสสุพัตรา สกุลเจริญ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสมะลิ วาปโส 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสปุณยวีร สุวรรณวิศลกิจ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสพรรณิพา ชั่งทอง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสอรชพร ศรีวิชา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสภัทรินทร รัตนโกสุมภ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.สัญญา กาญจนกิจโกศล 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.อุธรณ มัตติตานัง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสพิชาพัทธ ศรีสวัสดิ์ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ภราดาวิทยา เทพกอม 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ภราดาอนชุา การุณยภรต 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ภราดาพัชรปกรณ ลังบุบผา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ภราดาคมสันต หมูนคำ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.สมบูรณ สุขชัย 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ยุรพงษ ฉัตรศุภสิริ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสยุภาพร เทพสุริยานนท 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรยีนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสวนิชา สืบสุข 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสพนิดา แกนสำโรง 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสขัตติยา ปฏิภาณพงษ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสปราณี แนบพุดซา 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

มิสณัฐกมล บุญศักด์ิ 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ชูเกียรติ ไชยทวีวิวัฒนกุล 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอพระเปนเจา แมพระอัสสัมชัญ จงอำนวยพรทานและครอบครัว ใหมีความสุข ความเจริญตลอดไป 

มอบให ณ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ 

วิทยากร 



 

 
ภราดาวิทยา เทพกอม 

ผูอำนวยการ 

ม.ขาน ปุราเต 
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเชื่อมโยงสูการเรียนรูเชิงสมรรถนะ” 
วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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