
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 1  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ MS Teams 

 

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

1 2594000107 ว่าที่ร้อยตรี ธีรวุฒิ การินทร ์   มหาสารคาม 

2 2634000026 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ใจส ารวม   กรุงเทพมหานคร 

3 2634000042 นางสาวปวฎา นรธิปเดชากิจ   พระนครศรีอยุธยา 

4 2634000091 นายถิรรัช สุขภุมรินทร ์   นนทบุรี 

5 2634000133 นางสาวดลดา จนัทร์ปาละ   กรุงเทพมหานคร 

6 2634000166 นางสาวณหทัยษ์ ยศภัค   นนทบุรี 

7 2634000208 นางสาววิรยา สุขไพศาล   กรุงเทพมหานคร 

8 2634000216 นายพฤทธิ์ ชุมพงศ ์   นนทบุรี 

9 2634000232 นายสฤษฎ์ สนิทวงศ ์   ปทุมธาน ี

10 2634000265 นางสาวเสาวรส พลเที่ยง   สุราษฎร์ธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 2  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.จาตุรนต์ บุณยธนะ MS Teams 

 

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

1 2634000281 ว่าที่ร้อยตรี เอกรินทร์ ศิโรรัตนชัย   กรุงเทพมหานคร 

2 2634000299 นางสาวนันทน์ภัส อินทสโร   กรุงเทพมหานคร 

3 2634001693 นางสาวขนษิฐา เทียนน้อย   สุพรรณบุร ี

4 2634001800 นายอภิชาติ บางประทุม   สกลนคร 

5 2634002733 นางสาวจิรายุ วิเศษเตมีย์   ยโสธร 

6 2634002832 นายธนวัฒน์ กาญจนนฤนาท   นครปฐม 

7 2644000180 นางสาวพยาฎา บุปผะโพธิ์   สงขลา 

8 2634000588 นายณัฐวฒุิ เสาร์แดน   ล าปาง 

9 2614000707 นางสาวดษิญา ลิ้มตระกูล   กรุงเทพมหานคร 

10 2614000962 ร้อยต ารวจเอก จตุพร สอนวิทย์   พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 3  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย ์

MS Teams วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย ์

 

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

1 2614001317 นางสาวฐิติรัตน์ นวนตะค ุ   นนทบุรี 

2 2614001457 นายธีรยุทธิ์ มัง่ม ี   พระนครศรีอยุธยา 

3 2614001804 ร้อยโท ปณต อดิศักดิ์พานชิกิจ   กรุงเทพมหานคร 

4 2634000349 นายวฒุิพงษ์ ศุภพชิน ์   นนทบุรี 

5 2634000356 นายณัฐภัทร นะที   กรุงเทพมหานคร 

6 2634000364 นายยุทธพงษ์ รัตนจันทร ์   สกลนคร 

7 2634000406 นายคัมภีรภาพ ธรรมคุณากรกิจ   ภูเก็ต 

8 2634000463 นางสาวพรรณปพร บงเจริญ   พระนครศรีอยุธยา 

9 2634000471 นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์   สระแก้ว 

10 2634000489 นายบรรจง เมืองสุวรรณ   นครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 4  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 รศ.จิตรา เพียรล้ าเลิศ MS Teams 

 

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

1 2634000497 นางสาวขนษิฐา สมศักดิ์   เพชรบุร ี

2 2634000505 นายนิติพงศ์ พนัธุรัตน ์   กรุงเทพมหานคร 

3 2634000513 พันต ารวจโทหญิง พวงผกา มุ่งดี   ล าปาง 

4 2634000554 นายเพิ่มยศ ศรีสด   นครสวรรค์ 

5 2634000562 นายศุภชีพ โมลัยรักษ์   นครสวรรค์ 

6 2634000570 นายณัฐปกรณ์ แก้วนะรา   สุรินทร ์

7 2634000596 เรือเอก อนันต์ กลางสวัสดิ์   ชลบุร ี

8 2634000604 นางสาวศิริพร กวินธัญสิริ   นครสวรรค์ 

9 2634000620 นางสาวณชันนัทน์ ล าเภา   ราชบุร ี

10 2634000638 นางสาวณัฐนิช ทองตะเภา   ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 5  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.จิราพร  สุทันกิตระ MS Teams 

 

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

1 2634000646 นายชวพัฒน์ สัมฤทธิส์ิริพงศ ์   นนทบุรี 

2 2634000653 นางสาวโชติรส ทิมหอม   เพชรบุร ี

3 2634000661 ว่าที่ร้อยตรี คมสัน เซ่งเซี่ยง   กระบี่ 

4 2634000679 นางสาวกนกวรรณ เจริญทรัพย ์   สระบุร ี

5 2634000687 นางสาวศุทธณิี ยะอนนัต์   นนทบุรี 

6 2634000695 นายณรงค์ ลือดารา   ลพบุร ี

7 2634000703 นายศิริชัย จงประเสริฐ   นนทบุรี 

8 2634000745 นายพีรวฒุิ โรหิตเสถียร   กรุงเทพมหานคร 

9 2634000760 นางสาวดฤธัญ คุณะแสน   พิษณุโลก 

10 2634000786 นางกิตติภัค เจียรมาศ   กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 6  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล MS Teams 

 

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

1 2634000794 นางสาวจฑุารัตน์ โฉมรุ่ง   ฉะเชิงเทรา 

2 2634000802 นางสาวนติยา มะระโชติสกุล   กรุงเทพมหานคร 

3 2634000810 นายนวพล ผูกโพ   กรุงเทพมหานคร 

4 2634000828 นางอาทิตยา บริพันธ ์   กาฬสินธุ ์

5 2634000844 นายสมบัติ บินตะคุ   หนองคาย 

6 2634000869 นางสาวจฑุามาศ มโนน้อม   ราชบุร ี

7 2634000919 นางจุตพิร ค าเคร่ือง มณีนิล   สมุทรปราการ 

8 2634000927 นายอธิวัฒน์ ฝปีากเพราะ   ปราจีนบุร ี

9 2634000943 นายทนงศักดิ์ คงด้วง   กรุงเทพมหานคร 

10 2634000950 นายอวิรุทธ์ สุเพ็งค าภา   กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 7  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สิรีกานต์ อยู่เรือง MS Teams 

 

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

1 2634000968 นางสาวศิรินทิพย์ วงค์ใจ   เชียงราย 

2 2634000992 ว่าที่พันตรี เสริมศักดิ์ เสนีย์รัตนกร   พังงา 

3 2634001024 นายมนต์ชัย สุขอนันต ์   นครศรีธรรมราช 

4 2634001032 นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี   นครราชสีมา 

5 2634001073 นางสาวนราพิศ เพชรสน   นครราชสีมา 

6 2634001131 นายแสวง ส าราญด ี   มหาสารคาม 

7 2634001180 นางสาวขนษิฐา กอดสอาด   นครสวรรค์ 

8 2634001198 นายวิษณุกร อ่อนประสงค์   ขอนแก่น 

9 2634001214 นางสาวธัญรัศม์ กิตติคมเมธา   ปทุมธาน ี

10 2634001222 นายปรเมษฐ์ พิชญช์านน   เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 8  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล MS Teams 

 

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

1 2634001289 นายกาญจนบ์ัณฑิต สนนุช   กรุงเทพมหานคร 

2 2634001321 นายวฒุิชัย ศรีรางวัล   กรุงเทพมหานคร 

3 2634001339 นายณัฐพล ปัญญาสงู   นนทบุรี 

4 2634001347 นางสาวสุดารัตน์ พรมหาญ   บึงกาฬ 

5 2634001412 นางสาวนฤมล โภคากร   กรุงเทพมหานคร 

6 2634001453 นายวรพต กอวิไล   นนทบุรี 

7 2634001495 นายเอกรัฐ ศุภทรัพย์เสนากูล   นนทบุรี 

8 2634001503 นางสาวปุณยนชุ เขียวพอ   อุบลราชธาน ี

9 2634001511 นางสาวธีรนุช ยิ้มสว่าง   กรุงเทพมหานคร 

10 2634001545 นางสาววริญชย์ปวีร์ ชื่นเจริญ   สงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 9  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ปวินี ไพรทอง MS Teams 

 

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

1 2634001552 ว่าที่ร้อยตรี สิทธิธรรม กุลอารยะสิน   กรุงเทพมหานคร 

2 2634001586 นางสาวนฤมล อ่อนน้อย   กระบี่ 

3 2634001594 นางสาวกรณิศ ท้วมทองดี   นนทบุรี 

4 2634001602 ว่าที่ร้อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย เห็มอ่อน   หนองคาย 

5 2634001610 นางสาวอภิฤดี พุฒซ้อน   อุบลราชธาน ี

6 2624001588 นางสาวรุ่งนภา ภาวะโสภณ   เพชรบูรณ ์

7 2634001628 นายธราธิป อนนัตรวรรณ   ราชบุร ี

8 2634001677 นายชุมพล บุณยฤทธิ์กิจ   ปทุมธาน ี

9 2634001719 นายธาริน จาดพันธ์อนิทร ์   สุพรรณบุร ี

10 2634001727 นางสาวอาวณีา ใจเพชร   ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 10  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล MS Teams 

 

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

1 2634001735 เรือตรีหญิง นันทนัช ผดุงเกียรติวัฒนา   กรุงเทพมหานคร 

2 2634001743 นางสาวแพรวรุ้ง ศัยยกุล   กรุงเทพมหานคร 

3 2634001776 พันต ารวจโท ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร ์   กรุงเทพมหานคร 

4 2634001784 เรือตรี ธนากร สังข์ข า   น่าน 

5 2634001818 นายสิริพงศ์ สิริวรนาค   นครสวรรค์ 

6 2634001859 ร้อยต ารวจเอกหญิง สุกัญญา อินเงินดี   ก าแพงเพชร 

7 2634001867 ร้อยต ารวจเอก กมลเทพ สมบัติ   นครราชสีมา 

8 2634001883 นายปรินทร์ เหมือนพงษ์   กรุงเทพมหานคร 

9 2634001891 นางสาวทวินนัท์ ดิษฐพลู   นนทบุรี 

10 2634001909 นายวรปรชัญ์ วงศ์ตระกูล   นนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 11  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล MS Teams 

 

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

1 2634001917 นายจักรกฤษ หลักหาญ   ขอนแก่น 

2 2634001941 นายอนชุา พึง่บุญศร ี   นนทบุรี 

3 2634001966 นางสาวอนงค์ พงศ์จันทรเสถียร   กรุงเทพมหานคร 

4 2634001982 นางสาวสิริยากร แก้วคง   นนทบุรี 

5 2634001990 นายณพวฒัน์ ไชยประพนัธ์   นนทบุรี 

6 2634002055 นางสาวฌชัชา เกิดชม   ประจวบคีรีขันธ ์

7 2634002063 ร้อยต ารวจเอก จิรภัทร วรรณะธูป   นครปฐม 

8 2634002071 ร้อยต ารวจเอก นพคุณ ทัศนมาลัย   กรุงเทพมหานคร 

9 2634002097 นายภาณุพงศ์ เสนานชุ   นครสวรรค์ 

10 2634002105 นายณัฐวฒุิ กาศเกษม   เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 12  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล MS Teams 

 

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

1 2634002113 นายพิพฒัน์ พฒัน์รัตนศักดิ์ดา   กรุงเทพมหานคร 

2 2634002121 นางสาวสุกัญญา แก้วมาก   เพชรบุร ี

3 2634002170 นางสาวสุรภา วัฒนากลาง   นครราชสีมา 

4 2634002196 นางสาวพิมพผ์กา คมข า   พิษณุโลก 

5 2634002238 ว่าที่พันต ารวจโท อริยะ วงค์จันทร์   นครสวรรค์ 

6 2634002261 นายพลภัทร โอสระค ู   นนทบุรี 

7 2634002303 นายนฤธร บุญสิงห ์   กรุงเทพมหานคร 

8 2634002329 นายพลกฤษ ลิ่มสกุลไพศาล   ระนอง 

9 2634002337 นางสาวปราณี ขันก าเหนิด   สระบุร ี

10 2634002360 นางสาวพนัชกร ลา้นแปง   เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 13  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ า MS Teams 

 

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

1 2634002378 นางสาวธัญญวรรณ สุวรรณคีรี   ปัตตาน ี

2 2634002394 นายศานตช์าติ ตึดสันโดษ   บุรีรัมย์ 

3 2634002402 เรือตรี อโณทัย คงส าราญ   นครปฐม 

4 2634002444 นายกิตติ อินนาคกูล   พิษณุโลก 

5 2634002451 นางอารยา มณีโสภา   จันทบุร ี

6 2634002519 นางสาวอรณิชา วงค์สาคร   นครสวรรค์ 

7 2634002527 นายณัฐ์ถพงษ์ หนุนครบุร ี   นครสวรรค์ 

8 2634002535 นางสาวปิ่นปินัทธ์ ทัพภมาน   พิษณุโลก 

9 2634002543 นายพงศกานต์ จาดสอน   นครสวรรค์ 

10 2634002568 นางสาวศิริกาญจน์ ภูริโสภา   นครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 14  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ ์ MS Teams 

 

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

1 2634002576 นางเสาวนีย์ ศรีภูไฟ   อุดรธาน ี

2 2634002618 พันต ารวจโท ณัฐพนธ์ สุวรรณรงค์   นนทบุรี 

3 2634002626 ร้อยต ารวจเอก โสภณัฐ กลัดเกษา   กรุงเทพมหานคร 

4 2634002642 นายนิติรัฐ จันทร์จรัส   ปทุมธาน ี

5 2634002691 นางสาวพรทิพย์ ตั้งใจ   นนทบุรี 

6 2634002709 นายธีร์รัฐ โรจนธนนิพงศ ์   นนทบุรี 

7 2634002717 นางสาวปภัสรา ข ามัน่   กรุงเทพมหานคร 

8 2634002725 นางสาวพชิาพทัธ์ โรจนธนนิพงศ์   นนทบุรี 

9 2634002758 นางสาวนัยนา เบ้าประทุม   อุดรธาน ี

10 2634002766 นายคมกฤษ บุดดีม ี   อุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ชื่อชุดวิชา   41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  กลุ่มที่ 15  

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 อ.ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล MS Teams 

 

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

1 2634002774 นายณัฐพร ทพิวาร ี   อุดรธาน ี

2 2634002790 นายชัชวาลย์ วบิุลสันติ   ปทุมธาน ี

3 2634002816 นางสาวหรรษา ท้วมนิ่ม   นนทบุรี 

4 2634002840 นางสาวนฤมล จุนนัที   กาฬสินธุ ์

5 2634002865 นายจิรวฒัน์ พนูสวสัดิ์พงศ์   กรุงเทพมหานคร 

6 2634002873 ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ ทะประสทิธิ์จิตต์   ปัตตาน ี

7 2634002899 นางสาวชณัฐกานต์ กันทะเนตร   เชียงราย 

8 2634002907 สิบต ารวจเอก วสุกิตติ์ ปานรัตน ์   นนทบุรี 

9 2634002923 นางสาววลิาวลัย์ ลิมปนะวรรณกูล   นนทบุรี 

 
 


