
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 
41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ห้องท่ี 1 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 
 30 เมษายน -  1 พฤษภาคม 2565 

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก MS Teams 

สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 
 18-19 มิถุนายน 2565 

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก MS Teams 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2634000455 นายมงคล ปรีสุขเกษม   พระนครศรีอยุธยา 

2 2634000521 นายชยพล ภูนิคม   ชุมพร 

3 2634000885 นางสาวบุษกร แก้วศรีงาม   สุพรรณบุรี 

4 2644000453 นางสาวอุษา เล็กรัตน์   นครราชสีมา 

5 2644000479 นางสาวกัญญ์วรา เจริญทรัพย์   กรุงเทพมหานคร 

6 2644000487 ร้อยโท จารุนนท์ ส่งสวัสดิ์   เชียงใหม่ 

7 2644000495 สิบโทหญิง สกาววรรณ แสงตะวัน   ปทุมธานี 

8 2644000503 นายวัสสนัย จงไกรจักร์   นครนายก 

9 2644000511 นายณัฐกิตติ์ สมสุข   นครปฐม 

10 2644000529 นางสาวมณีวรรณ ดุมแก้ว   กรุงเทพมหานคร 

11 2644000537 นายปริญญา รักพ่อ   เชียงราย 

12 2644000545 นายเจษฎาพล บัวจันทร์   สุโขทัย 

13 2644000552 นางสาวสกนธรัตน์ เรืองโชติพัฒน์   หนองคาย 

14 2644000578 ร้อยต ารวจเอก อุรุพงษ์ สิงห์ลี   บึงกาฬ 

15 2644000586 นายสันติชัย ภูมูลเมือง   ปราจีนบุรี 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 
41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ห้องท่ี 2 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 
 30 เมษายน -  1 พฤษภาคม 2565 

ผศ.ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล MS Teams 

สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 
 18-19 มิถุนายน 2565 

ผศ.ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล MS Teams 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2644000594 นายคามินทร์ สะอาดบุรินทร์   นราธิวาส 

2 2644000602 นางสาวธันยดา วิเศษะภูติ   ลพบุรี 

3 2644000610 นางสาวสุดารัตน์ จุลศรี   นครสวรรค์ 

4 2644000628 นายพิศณุ ข านุรักษ์   สิงห์บุรี 

5 2644000636 นางสาวโนริสา สมานพิกุลวงศ์   กรุงเทพมหานคร 

6 2644000644 นายประสิทธิ์ ประเสริฐสังข์   จันทบุรี 

7 2644000651 นางรัชนก ค าอ้ายอาจ   ล าปาง 

8 2644000669 นางสาวณัฐธิดา นุ่นวิเชียร   กรุงเทพมหานคร 

9 2644000693 นายพีระศักดิ์ อินทุประภา   กรุงเทพมหานคร 

10 2644000701 นายชญทัธ สมบัติศิริ   นนทบุรี 

11 2644000735 พันเอก ชาญศิลป์ เทพพิทักษ์   กรุงเทพมหานคร 

12 2644000750 นางสาววิมล ตันทร   พิษณุโลก 

13 2644000768 นายสุนทร แก้วสว่าง   กรุงเทพมหานคร 

14 2644000776 นางสาวจุฑาทิพย์ อินสินธุ   กรุงเทพมหานคร 

15 2644000792 นางสาวศศิธร แจ่มจันทร์   กรุงเทพมหานคร 
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วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 
 30 เมษายน -  1 พฤษภาคม 2565 

ผศ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ MS Teams 

สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 
 18-19 มิถุนายน 2565 

ผศ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ MS Teams 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2644000800 ร.ต.ท. ปุญญวิทย์ ญาณอภิรักษ์   กรุงเทพมหานคร 

2 2644000818 นางสาวขวัญลิตา โขสันเทียะ   กรุงเทพมหานคร 

3 2644000826 นางสาววัชรินทร์ภรณ์ กุยแก้ว   พิษณุโลก 

4 2644000834 นายดานิช ไวยรูป   กรุงเทพมหานคร 

5 2644000842 นายจักราวุธ รักษาพล   กรุงเทพมหานคร 

6 2644000867 นายณภัทร เคลือบสูงเนิน   สมุทรปราการ 

7 2644000883 นายณัฐ อินทรวิชัย   กรุงเทพมหานคร 

8 2644000891 ร้อยต ารวจโท ธนวัฒน์ ถนอมวงศ์   จันทบุรี 

9 2644000925 นายไกรรัตน์ หลานวงษ์   พะเยา 

10 2644000933 นางสาวกานติมา ศรีโวหะ   นนทบุรี 

11 2644000958 นางสาวดวงกมล สาคร   กรุงเทพมหานคร 

12 2644000966 นายกฤษฎา วังซ้าย   นนทบุรี 

13 2644000990 นายเฉลิมพล สังข์พิชัย   นนทบุรี 

14 2644001014 นายสินาตม์ คุ้มพันธุ์   กรุงเทพมหานคร 

15 2644001022 นายศิวกร นาคบุญชัย   ชัยนาท 
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วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 
 30 เมษายน -  1 พฤษภาคม 2565 

อ.ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ MS Teams 

สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 
 18-19 มิถุนายน 2565 

อ.ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ MS Teams 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2644001030 นางสาวอภิรดี ทองตัน   เพชรบุรี 

2 2644001048 นายสุระสิทธิ์ ไชยโคตร   กรุงเทพมหานคร 

3 2644001055 นายอัครวิธ จิตตานุปกรณ์   ปทุมธานี 

4 2644001063 นายสุธรรม นาคบ ารุง   กรุงเทพมหานคร 

5 2644001071 นายพิชิตชัย พิมพ์ภูงา   ร้อยเอ็ด 

6 2644001089 นายอดิศร แก้วกองกูล   สงขลา 

7 2644001097 นายเกษมสันต์ วนวนากร   กรุงเทพมหานคร 

8 2644001105 นายหัฏฐวุฒิ พานิกุล   นนทบุรี 

9 2644001121 นางจันทร์เพ็ญ กมลรัตน์   อ านาจเจริญ 

10 2644001139 นายเฉลิมชัย นาคสวาท   สุราษฎร์ธานี 

11 2644001287  นายชัจกฤษฎิ์ ชูช่วย   พัทลุง 

12 2614004139 นางสาววิยะดา ธงภักดิ์   นนทบุรี 

 


