
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 1  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ ้า (วิทยากร) Ms Teams 

ผศ.ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล (อาจารยผ์ู้สังเกตการณ)์ 
ผศ.จาตุรนต์ บุณยธนะ (อาจารยผ์ู้สังเกตการณ)์ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2584000158 นายฐิติภูมิ ศรีสุวรรณ  
 

สมุทรสงคราม 

2 2594000073 นายกฤตกัลย์ เตลผล  
 

นนทบุรี 

3 2614000061 นางสาวศิริกันยา พรรณรักษ ์  
 

กรุงเทพมหานคร 

4 2614000079 นายกิติพงษ์ ก่อเกิด  
 

เพชรบุรี 

5 2614000186 นางสาวอะริยา ปรีดาสุทธิ์  
 

นนทบุรี 

6 2624000010 นายบุญทอง เอื อหิรญัญานนท ์  
 

ปทุมธานี 

7 2624000044 นางสาวธีราพร อ่้าเจรญิ  
 

นนทบุรี 

8 2624000077 นางสาวนวพร ฉิมสุนทร  
 

ปทุมธานี 

9 2624000093 นายปารเมศ อักษรดี  
 

ชลบุรี 

10 2624000101 นางสาวเสาวคนธ์ อาจปักษา  
 

ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 2  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกลุ (วิทยากร)  

Ms Teams 
รศ.อาจารี มีอินทรเ์กิด มีสิทธิ์ (อาจารย์ผู้สงัเกตการณ์) 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2624000127 นางสาวภิญญาพัชญ์ อรรคฮาตศรี  
 

กรุงเทพมหานคร 

2 2624000168 นางสาวนภสร พรมฤทธิ ์  
 

นนทบุรี 

3 2624000192 นายนัฏฐกรณ ์โพธิสาขา  
 

ร้อยเอ็ด 

4 2624000291 นางสาวยสวดี โค้วคาศัย  
 

นนทบุรี 

5 2624000309 นางสาวกัลยารตัน ์เทพประสิทธิ์  
 

สมุทรสาคร 

6 2624000317 นายอาบีดีน ขันธสนธิ์  
 

พระนครศรีอยุธยา 

7 2624000333 นายจักรกฤษ สีดานอ้ย  
 

กรุงเทพมหานคร 

8 2624000416 นายสุรเสกข ์เยื องกราย  
 

กรุงเทพมหานคร 

9 2614000764 นายอดุลเดช จินตศิริกลู  
 

นนทบุรี 

10 2614000988 นายธนาพัทธ ์ดวงใย  
 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 3 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์  อรุณรตันากุล (วิทยากร) Ms Teams 

ผศ.ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรชีากลุ (อาจารย์ผูส้ังเกตการณ์) 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2614001101 นางสาวเนติรตัน์ มลิพันธุ์   กรุงเทพมหานคร 

2 2614001507 นางสาวนันทช์ญาน ์ม่วงศรี  
 

กรุงเทพมหานคร 

3 2614001671 นายประดิษฐ สุดชาดา  
 

กาฬสินธุ์ 

4 2614001788 นายจิรวัฒน ์จันทร์พาณิชย์  
 

นนทบุรี 

5 2614001820 นางสาวกมลภัทร์ วัฒนธรรม  
 

กรุงเทพมหานคร 

6 2614001846 นางนันทกุล ศรฤทธิ์ชิงชยั  
 

นนทบุรี 

7 2614001929 นายมานะ หร่ายเจรญิ  
 

นครปฐม 

8 2614002158 ดาบต้ารวจ นิคม ค้านวล  
 

เชียงใหม่ 

9 2614002182 ว่าที่ร้อยตรี พลภัทร ศรีกุล  
 

อุบลราชธาน ี

10 2614002208 นายธีรภัทร์ ปรชีาพิริยะกุล  
 

อุบลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 4 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ผศ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันตภิิรมย ์(วิทยากร) Ms Teams 

ผศ.ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล (อาจารย์ผูส้ังเกตการณ์) 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2624000424 นางสาวนิษรา ลีสุขสาม   นครสวรรค์ 

2 2624000465 นายอภิรัฐ คงเจริญ  
 

ชลบุรี 

3 2624000473 นางจินตนา นุชสาคร  
 

พิษณุโลก 

4 2624000481 นายธนัตถ์ จันทร์เพชร  
 

สุราษฎร์ธาน ี

5 2624000515 นายอนุสรณ ์โอโลรัมย์  
 

บุรีรัมย์ 

6 2624000531 นางกนกวรรณ วงษ์กระสันต ์  
 

กรุงเทพมหานคร 

7 2624000549 นายบุริมพักตร์ ศักดิ์โกมลศรี  
 

ระยอง 

8 2624000572 นายณฐพล ผาทอง  
 

เชียงใหม่ 

9 2624000580 นางสาวสุณีย์พร แดงภูมี  
 

นนทบุรี 

10 2624000598 นางสาวสาวิณี ลาวรรณ ์  
 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 5 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวชิิต (วิทยากร) Ms Teams 

ผศ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล (อาจารย์ผู้สงัเกตการณ)์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 9.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2624000655 นายกิตติศักดิ์ พิมสาร   เชียงราย 

2 2624000689 นายเตชิต นันยากรสกุล  
 

กรุงเทพมหานคร 

3 2624000705 นางสาวตวิษา แย้มสอาด  
 

กรุงเทพมหานคร 

4 2624000713 นายศุภกร ขอนทอง  
 

ก้าแพงเพชร 

5 2624000721 นายยอดเพชร เหมะธุลิน  
 

สกลนคร 

6 2624000754 นายสงกรานต ์อุทุมเพ็ญ  
 

อ้านาจเจรญิ 

7 2624000770 นางสาวเมรญา บางบน  
 

ก้าแพงเพชร 

8 2624000796 นายอติชาติ ม่วงเงิน  
 

ชัยนาท 

9 2624000838 นางสาวอังคณา เกตุวารินทร ์  
 

ระยอง 

10 2624000846 นางสาวพีรนุช ยอดศรี  
 

สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 6 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน Ms Teams 

ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2624000879 นางสาวอังค์วรา ทะริยะ   เชียงราย 

2 2624000887 นางวีรวรรณ ทองนุ่มแบรนดอน  
 

ปทุมธานี 

3 2624000895 สิบโท ธิติพล วัตตะกุมาร  
 

ล้าปาง 

4 2624000911 นายวิชิต ขอดเตชะ  
 

เชียงใหม่ 

5 2624000929 นายธีรัตม์ ภควัฒนเ์ปรมทว ี  
 

น่าน 

6 2624000937 นายทวีศักดิ์ ค้าคูณเมือง  
 

นครราชสีมา 

7 2624000952 นางสาวอนุสรา พรพิพัฒน์  
 

ขอนแก่น 

8 2624000978 นายเจษฎา กูลระวัง  
 

นครศรีธรรมราช 

9 2624001026 นางสาวภาวิณ ีวัลภา  
 

หนองคาย 

10 2624001075 นางสาวนฐมล ปิ่นศักดิ์  
 

สุโขทัย 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 7 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ผศ.วิชัย ศรีรัตน์ (วิทยากร) Ms Teams 

อ.ศาสดา วิริยานุพงศ์ (อาจารยผ์ู้สังเกตการณ)์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2624001083 นายมนต์ชัย ขยายแก้ว   กระบี่ 

2 2624001117 นายพัชร ชนะชนม์  
 

พิษณุโลก 

3 2624001133 นายกันต์ธกรณ ์เขาทอง  
 

กรุงเทพมหานคร 

4 2624001158 นางสาวรพีพร ตันประภาส  
 

ฉะเชิงเทรา 

5 2624001182 นาวาอากาศเอก อรสรรค์ ศรีผุย  
 

กรุงเทพมหานคร 

6 2624001190 นางสาวธิติมา รักวงศ์  
 

กรุงเทพมหานคร 

7 2624001216 นายประกาฬ ตันสิทธิพันธ์  
 

นนทบุรี 

8 2624001224 นางจิดาภา เอี่ยมวงษ์  
 

เพชรบุรี 

9 2624001232 นางสาวปิยาภรณ ์อาจารยานนท ์  
 

นครราชสีมา 

10 2624001257 นายสุทธิชัย นุตโร  
 

กรุงเทพมหานคร 

11 2584000083 นายสกล จักรวาลธนารักษ์  
 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 8 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน (วิทยากร) Ms Teams 

ผศ.ธนัชพร กังสังข์ (อาจารยผ์ู้สังเกตการณ)์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2624001265 นางสาวกฤตยาพร บัวลังกา   กรุงเทพมหานคร 

2 2624001273 นายวัชร์สร นาคศรี  
 

กรุงเทพมหานคร 

3 2624001281 นางสาวอรพิน เสถยีร  
 

นนทบุรี 

4 2624001299 นางสาวปุณย์ชนัฐ เจยีวยี ่  
 

เพชรบุรี 

5 2624001315 นางสาวนันทพร คงส้ารวย  
 

สมุทรปราการ 

6 2624001349 นายกรณัฐ ส้าราญภูมิ  
 

เพชรบุรี 

7 2624001398 นายวัชเรนทร์ ค้าเครื่อง  
 

สมุทรปราการ 

8 2624001414 นางณัฐมน น้อยลี  
 

ฉะเชิงเทรา 

9 2624001422 นายหิรัญ ไชยกันยา  
 

นนทบุรี 

10 2624001430 นายกิตติศักดิ์ ค้าสิลา  
 

กาฬสินธุ์ 

11 2624002461 นางสาวสกาวเดือน พหลทัพ  
 

นครนายก 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 9 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ผศ.ดร.วิวิธ วงศ์ทิพย์ (วิทยากร) Ms Teams 

ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ (อาจารยผ์ู้สังเกตการณ)์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2614002950 นางสาวอุไรลักษณ ์ศรีภักดี   ลพบุรี 

2 2614003560 นางสาวนิศรา พรยิ่ง  
 

ชลบุรี 

3 2624001448 นางสาวมนัฎชนก งามละม้าย  
 

อ่างทอง 

4 2624001463 นางสาวศิริกุล รัตนเสลานนท ์  
 

นครปฐม 

5 2624001471 นายปราโมทย ์ปุ่นปาน  
 

สุราษฎร์ธาน ี

6 2624001497 นางสาวรัชดาภรณ ์มังคราช  
 

ประจวบคีรีขันธ ์

7 2624001505 นางสาวมีนา เพ็งชัย  
 

กรุงเทพมหานคร 

8 2624001539 ร้อยต้ารวจเอก สิทธิมณ สร้อยภู่ระย้า  
 

ปทุมธานี 

9 2624001547 พันต้ารวจโท ปราณตี อินฮวบ  
 

เพชรบูรณ์ 

10 2624001554 นายวิศวะ เชียงแรง  
 

พะเยา 

11 2624002396 นางสาวปทิดา กล่อมเมือง  
 

นนทบุรี 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 10 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ (วิทยากร) Ms Teams 

ผศ.ดร.วราภรณ ์วนาพิทกัษ์ (อาจารยผ์ู้สงัเกตการณ)์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2624001604 นางสาวธนวันต ์บุ่นวรรณา   ร้อยเอ็ด 

2 2624001612 นายเมธานีย ์ผิวหลง  
 

อุตรดิตถ์ 

3 2624001646 นางสาวรักษณาลี มีจันทร์  
 

กรุงเทพมหานคร 

4 2624001695 นางโชติกา วัชรินทรร์ัตน ์  
 

นครราชสีมา 

5 2624001703 นางสาวปิยพร ลีลาวิลาสชัย  
 

กรุงเทพมหานคร 

6 2624001711 นางสาวพรรัตน ์มุ่ยละมัย  
 

กรุงเทพมหานคร 

7 2624001729 นางสาววิกานดา ตาสุวรรณ  
 

ล้าปาง 

8 2624001745 นายถิรัตว์ สุวรรณจ้าปา  
 

นครปฐม 

9 2624001752 นายภาณุพงศ์ คงเชื อจนี  
 

นครปฐม 

10 2624001760 นางสาวรณิณตา หนูสวัสดิ์  
 

กรุงเทพมหานคร 

11 2624002271 นายปภาวิน ลิ มบารมีกุล  
 

นครปฐม 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 11 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ผศ.ดร.สาธิตา  วิมลคุณารักษ ์(วิทยากร) Ms Teams 

ผศ.ดร.ปวินี ไพรทอง (อาจารย์ผู้สงัเกตการณ์) 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2624001778 ร้อยต้ารวจโทหญิง ชโรฑรณ์ ยิ มใย   กรุงเทพมหานคร 

2 2624001794 นางสาวรุจิกร อินทรสกุล  
 

กรุงเทพมหานคร 

3 2624001802 นายวศิน วังวิเศษการณ์  
 

นครศรีธรรมราช 

4 2624001836 นางสาวอาภากิติ์ แสงเจริญ  
 

กรุงเทพมหานคร 

5 2624001844 นายสรศิษฏ์ พุฒิฤทธิ์  
 

กรุงเทพมหานคร 

6 2624001893 นางสาวธีธัชชา กุศลปฏิการ  
 

กรุงเทพมหานคร 

7 2624001935 นางสาวรุจิรา พีรจรูญรุง่เรือง  
 

นครราชสีมา 

8 2624001943 นายวราวุธ เลาหาง  
 

กรุงเทพมหานคร 

9 2624001968 นางสาวศิวาพร ศรียาคะบุตร  
 

กรุงเทพมหานคร 

10 2624001976 พันต้ารวจโท วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์  
 

นครปฐม 

11 2614002869 ร้อยต้ารวจเอก กมลชัย พิทักษไ์พศาลภากร  
 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ช่ือชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติ  กลุ่มที่ 12 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสรมิ รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม2564 ผศ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ (วิทยากร) Ms Teams 

ผศ.เอกพงศ์ คลังกรณ์ (อาจารยผ์ู้สังเกตการณ)์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. หมายเหตุ 

1 2624001984 นางสาวสุชาวดี จันทรเ์ทยีน   ราชบุรี 

2 2624002040 นายวิรัตน์ น้อยดา  
 

เลย 

3 2624002057 นางสาวเบญจมาศ อินหวัน  
 

ฉะเชิงเทรา 

4 2624002099 นางสาวสุวภัทร เขียวอรุณ  
 

สุโขทัย 

5 2624002156 นายนพชัย นูสีหา  
 

ขอนแก่น 

6 2624002164 นางสาวสุพัตรา สืบอ่า้  
 

กรุงเทพมหานคร 

7 2624002180 นางสาวสายใย เผื่อนค้า  
 

กรุงเทพมหานคร 

8 2624002206 พ.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ รัตนสงเคราะห ์  
 

ปัตตานี 

9 2624002222 นายสมชาย รุ่งเรือง  
 

กรุงเทพมหานคร 

10 2624002230 ร้อยต้ารวจโทหญิง นันทิยา รักดี  
 

ชุมพร 

11 2624002248 นายเจษฎา พุ่มจันทร์  
 

เพชรบุรี 

 

 

 


