
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 
ชื่อชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ห้องท่ี 1 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย ์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสรมิครั้งท่ี 1   
 วันท่ี 26-27 มีนาคม 2565 

ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ ้า MS Teams 

สัมมนาเสรมิครั้งท่ี 2 
 วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2565 

ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ ้า MS Teams 

  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. หมายเหตุ 

1 2634000315 นายธานินทร์ ศรีจันทร์นวน   นครปฐม 

2 2644000347 นายภูรริินทร์ รินทราม ี   อุดรธาน ี

3 2614002125 นายเป็นไท เพริดพราว   มุกดาหาร 

4 2634000422 นางสาวอักษรา วงศ์สุวรรณ   สงขลา 

5 2644000495 สิบโทหญิง สกาววรรณ แสงตะวัน   ปทุมธานี 

6 2614004436 นางสาวธัญยธรณ์ อัครพสิิษฐ์   ก้าแพงเพชร 

7 2644001154 พระมหาสุรเดช โองอินทร์   สุรินทร ์

8 2644001238 นางสาวณัฐวดี เชี่ยวธัญญกิจ   นครสวรรค ์

9 2644001246 นางสาวปัทมาลยั วงศ์ปิง   ลพบุร ี

10 2644001261 ร้อยต้ารวจเอก เรวัฒ จันทร์พิทักษ์   จันทบุร ี

11 2644001295 นายชัยพัฒน์ อุชุกร   เพชรบูรณ ์

12 2644001303 พันจ่าโท สุทัศน์ พรามกระโทก   ศรีสะเกษ 

13 2644001311 นายนวภัทร ไฝเครือ   นครปฐม 

14 2644001329 นางสาวธัญญารัตน์ เกษามูล   พิษณุโลก 

15 2644001337 นางสาวศศิวิมล ชุมพงศ์   นครศรีธรรมราช 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 
ชื่อชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ห้องท่ี 2 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย ์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสรมิครั้งท่ี 1   
 วันท่ี 2-3 เมษายน 2565 

ผศ.ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล MS Teams 

สัมมนาเสรมิครั้งท่ี 2 
 วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2565 

ผศ.ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล MS Teams 

  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. หมายเหตุ 

1 2644001345 นางสาวกาญจนา ชินภักด ี   ร้อยเอ็ด 

2 2644001360 นางสาวจินดาวัฒน์ ทับทิมไสย ์   มหาสารคาม 

3 2644001378 นายฉายฉาน แก่นลา   ศรีสะเกษ 

4 2644001386 นางสาวกัญย์วรารณิ ด้ารงศักดิ์ตระกูล   กรุงเทพมหานคร 

5 2644001394 นายพุทธชาติ จันทร์ณธาดา   กรุงเทพมหานคร 

6 2644001402 นางสาวรัตนาภรณ์ จุลหนองใหญ่   กรุงเทพมหานคร 

7 2644001428 นายพีรเกียรติ เกียรตดิ้ารง   อุบลราชธาน ี

8 2644001444 ร้อยต้ารวจเอก ศักดิ์มงคล เอื อคณิต   แม่ฮ่องสอน 

9 2644001451 นายภาคภมูิ ปิยะตระภูม ิ   นครสวรรค ์

10 2644001469 นายพสิษฐ์ อันทรินทร ์   กรุงเทพมหานคร 

11 2644001485 พันจ่าอากาศโท พงศ์พิชญ์ ภูลวรรณ   อุตรดิตถ ์

12 2644001493 พันต้ารวจโท ปรญิญา ใคร่ครวญ   สมุทรสาคร 

13 2644001519 นางสาวหทัยภัทร อ่อนโนน   กรุงเทพมหานคร 

14 2644001535 นายธนากร บรรเลง   กรุงเทพมหานคร 

15 2644001568 นายกรรัช สรุิเย   หนองคาย 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 
ชื่อชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ห้องท่ี 3 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย ์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสรมิครั้งท่ี 1   
 วันท่ี 26-27 มีนาคม 2565 

ผศ.ดร.อิงครัต ดลเจมิ MS Teams 

สัมมนาเสรมิครั้งท่ี 2 
 วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2565 

ผศ.ดร.อิงครัต ดลเจมิ MS Teams 

  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. หมายเหตุ 

1 2644001584 ร้อยต้ารวจเอก พุทธิพงษ์ มาสง่า   สกลนคร 

2 2644001592 นายทศพลชัย วิริยสุขไมตร ี   สงขลา 

3 2644001600 นายกฤติพัฒน์ มูลศริ ิ   นครสวรรค ์

4 2644001634 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพชรไข ่   แม่ฮ่องสอน 

5 2644001659 นางสาวสุกุลยา ค้าเพ็ง   กรุงเทพมหานคร 

6 2644001667 นายภวัต จิตต์สาคร   ชลบุร ี

7 2644001675 นายวสันต์ สุกิน   ตาก 

8 2644001709 นางสาวฐิพรลักษณ์ ไก่แก้ว   ขอนแก่น 

9 2644001741 นางสาวภัทรพร วงษ์ศรีแก้ว   กรุงเทพมหานคร 

10 2644001758 นายธนากร วราสินธ ์   สุราษฎร์ธาน ี

11 2644001782 นางสาวปารณีา แก้วเนตร   ศรีสะเกษ 

12 2644001808 ร้อยตรี เฉลิมวงศ์ จันทร์ป้อ   นครราชสมีา 

13 2644001840 ร้อยต้ารวจโทหญิง รัชฎาพร บุญยอ   อุบลราชธาน ี

 


