
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 1 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ ์
 

MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 

สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2644001071 นายพชิิตชัย พิมพ์ภูงา   ร้อยเอ็ด 

2 2654000427 นางสาวญาณินี ศรีสวุรรณ   นนทบุรี 

3 2654000435 นางสาวณัฐชา มติรด ารงค ์   กรุงเทพมหานคร 

4 2654000443 นางสาวธมกร มณีจนัทร ์   ชลบุร ี

5 2654000450 นางสาวกนกวรรณ สดใส   เพชรบูรณ์ 

6 2654000476 นายณัฐวรรษ ศิลาธรรมทวีชยั   สกลนคร 

7 2654000492 นายพิษณุ โฉมงาม   กรุงเทพมหานคร 

8 2654000500 นายพชรพล คงมัน่   กรุงเทพมหานคร 

9 2654000518 นายเกรียงศักดิ์ นาราศรี   ลพบุร ี

10 2654000542 นายฉัตรติน เปี่ยมแก้ว   กาญจนบุร ี

11 2654000559 นายกิตติวิริยะ ใจชื้น   นครสวรรค์ 

12 2654000567 ร้อยต ารวจโท ณัฐวฒุิ ศิริวุฒิ   จันทบุร ี

13 2654000583 นางสาวนงนชุ ด้วงเรือง   พัทลุง 

14 2654000625 นางสาวพิมพ์รัก สมฤทธิ์   กรุงเทพมหานคร 

15 2654000658 นายชวิน ดษิฐโชติ   สุราษฎร์ธาน ี



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 2 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ผศ.ดร.วราภรณ์  วนาพิทักษ ์ MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 

สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654000666 นางสาวสุภัทรา ปรังการ   กรุงเทพมหานคร 

2 2654000674 นายยศธนันทน์ ทัศนภักดี   กรุงเทพมหานคร 

3 2654000708 นายวีรวฒุิ ปล้องบรรจง   สุราษฎร์ธาน ี

4 2654000716 นางสาวสุวัลนีย์ เส็นบัตร   ปัตตาน ี

5 2654000724 นางสาวธัญรดี ชงบางจาก   ปทุมธาน ี

6 2654000757 นายธีระศักดิ์ คาพูน้อย   กรุงเทพมหานคร 

7 2654000781 นางสาวจิตรัมภา กรแก้ว   ปทุมธาน ี

8 2654000799 นางสาวทพิย์มณี หนูเอียด   กรุงเทพมหานคร 

9 2654000823 นางสาวปวิตรา ไพรสณฑ์   นนทบุรี 

10 2654000849 นายวศนิ พันธ์เรืองวงศ ์   นนทบุรี 

11 2654000872 นางสาววาทนิี เมฆวิมล   อุบลราชธาน ี

12 2654000880 นายอาทติย์ ดีม ี   พิษณุโลก 

13 2654000914 นายธนวัฒน์ นามวงค ์   กรุงเทพมหานคร 

14 2654000922 นายธีรวฒุิ ดาวภิรมย ์   สกลนคร 

15 2654000930 นายอดิเทพ พินธุทอง   สมุทรสงคราม 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 3 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ศ.วิกรณ์  รักษ์ปวงชน MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 

สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654000963 นายเจตนส์ฤษฎิ์ หฤทัยสถิตกุล   กรุงเทพมหานคร 

2 2654000971 นางสาวชนกนนัท์ แก้วอมตวงศ์   อุบลราชธาน ี

3 2654001003 นางสาวสุพัตรา พลการ   ตรัง 

4 2654001011 นางสาววนิดา วงศ์วาณชิวฒันา   เพชรบูรณ์ 

5 2654001029 นายอนิรุทธิ์ ตระกูลไตรตรึง   อุดรธาน ี

6 2654001037 นางสาวกาญจนา ค ามูล   อุบลราชธาน ี

7 2654001045 นายพาณิชย์ กิจจาวรากร   นครปฐม 

8 2654001060 นายชยุต ประจักษ์วงศ ์   สกลนคร 

9 2654001078 นางสาวนันทน์ลนิ มงคลศรี   กรุงเทพมหานคร 

10 2654001086 นายสมปราชญ์ จิระนภารัตน ์   นครศรีธรรมราช 

11 2654001094 นายรัชชานนท์ บูรณ์เจริญ   กรุงเทพมหานคร 

12 2654001102 นายนภปฎล อุ่นหมั่นกิจ   กรุงเทพมหานคร 

13 2654001110 นางสาวณัฐธิดา ธงภักดิ์   เพชรบุร ี

14 2654001136 นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย ์   นนทบุรี 

15 2654001185 นางสาวเมธาวี แซ่โซ้ง   กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 4 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

รศ.วิมาน  กฤตพลวิมาน MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654001193 นายผดุงพงษ์ เตปินยะ   กรุงเทพมหานคร 

2 2654001201 นางสาวธัญญา แตงมณ ี   นครสวรรค์ 

3 2654001227 ร้อยตรี จิราวัฒน์ วังสว่าง   อุบลราชธาน ี

4 2654001243 นายชิษณุทัต อินทจักร์   เพชรบุร ี

5 2654001250 นายบุญฤทธิ์ กุศลสวสัดิ ์   เพชรบุร ี

6 2654001276 นายภานุกร พลแก้ว   อุบลราชธาน ี

7 2654001284 นางสาวอัจฉราภรณ์ อึ๊งเจริญ   กรุงเทพมหานคร 

8 2654001292 นายพรประสิทธิ์ ศรีอุดร   นครพนม 

9 2654001300 นายศาศวตั แสงแย้ม   กรุงเทพมหานคร 

10 2654001318 นายอรรถสิทธิ์ แก้วนาเหนือ   กรุงเทพมหานคร 

11 2654001326 พันต ารวจโท ธีรภพ ดวงมาลา   ก าแพงเพชร 

12 2654001334 นางสาวโศภิตตา โสขุมา   สุพรรณบุร ี

13 2654002712 นางสาวอาริยา อธิสุมงคล   ชลบุร ี

14 2654002720 เรืออากาศเอก ธรรมรงค์ เฮ่าตระกูล   กรุงเทพมหานคร 

15 2654002753 นายธราพงษ์ วฒันาลาภ   เพชรบุร ี

16 2654003462 พลพิพัฒน์ พันธช์นะ   กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 5 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ผศ.ดร.จิราพร  สุทันกิตระ MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654002761 นางสาวลีลานุช สังกะสินสู่   อุดรธาน ี

2 2654002779 นายฉัตรบรรณ ชมบาล   กรุงเทพมหานคร 

3 2654002787 นายศราวุธ วงษ์แก้ว   กรุงเทพมหานคร 

4 2654003421 นางสาวศุภวรรณ วรรณสุนทร   กรุงเทพมหานคร 

5 2654001342 นายธนวรรธณ์ กุลรักษา   ราชบุร ี

6 2654001359 นายณฐพล แสนสร้อย   กรุงเทพมหานคร 

7 2654001367 นางสาวอังคณา อานนท ์   กรุงเทพมหานคร 

8 2654001383 นายนิรันดร์ รองเมือง   ศรีสะเกษ 

9 2654001391 สิบต ารวจเอก ฐิติพงษ์ เลง่ระบ า   ชลบุร ี

10 2654001409 ร้อยต ารวจโท วงศธร มรรคนันท์   ชลบุร ี

11 2654001417 นายพีระ ตนัธนวาณชิกุล   ปทุมธาน ี

12 2654001425 ร้อยต ารวจเอก อัศวี จุดมี   นนทบุรี 

13 2654001441 สิบต ารวจโท ณัฏฐวฒัน์ หน่อวงศ์   กรุงเทพมหานคร 

14 2654001458 เรืออากาศตรี กิตติธัช วุฒิสมบูรณ์   อุบลราชธาน ี

15 2654001466 พันต ารวจตรี ไพสิฐ แก้วไทรหงวน   กรุงเทพมหานคร 

16 2654003710 นายเกียรติภูมิ เพชรป้อม    กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 6 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ผศ.ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654001474 นางสาวนิธิกานต์ ธุลีจนัทร์   นนทบุรี 

2 2654001482 พันต ารวจโท ธนาวฒัน์ อุทุมพร   ล าปาง 

3 2654001490 นางสาวปัณนรัตน์ บุณยชัยสทิธิ์   นครปฐม 

4 2654001508 นางสาวพชิชตรา ทวชีัย   สระบุร ี

5 2654001516 นายธีระ สิงพิมพ์   กรุงเทพมหานคร 

6 2654001532 ร.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ สุภากุล   เชียงใหม่ 

7 2654001540 นายอภิชา พิชญะธนกร   ศรีสะเกษ 

8 2654001565 นางสาววนัทกาญจน์ จิตนาม   อุดรธาน ี

9 2654001581 ร.ต.อ.หญิง บุษบงก์ ธรรมมาสถติย์กุล   ปทุมธาน ี

10 2654001599 พันต ารวจโท ณัฐวฒุิ ผิวบัวค า   นครปฐม 

11 2654001607 พันต ารวจตรี พรเทพ เลี่ยมสวุรรณ   นครปฐม 

12 2654001615 นางสาวปาจรีย์ ลิ้มติ้ว   นนทบุรี 

13 2654001623 นายวศนิ สุพรรณไพ   นนทบุรี 

14 2654001631 นายอดิศร พ่วงจนิดา   กรุงเทพมหานคร 

15 2654001649 นางสาวอิสริยาถ์ ดิษยะวงษ์วราง   ปทุมธาน ี

16 2654003564 นายศรศิลป์ ตะวนัอาชา   กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 7 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ผศ.ดร.วรรณวิภา  เมืองถ้ า MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654001656 นายอภิชาติ คชสวัสดิ์   พังงา 

2 2654001664 นายเอกสิทธิ์ ฤทธิ์วีระเดช   กรุงเทพมหานคร 

3 2654001672 นายทรงพล อัชวากุล   น่าน 

4 2654001698 นางสาวโสภิดา ละจา   นนทบุรี 

5 2654001706 นางสาวพธูกานต์ ชูศรีนาค   แม่ฮ่องสอน 

6 2654001714 นายดิษพงศ์ ปัญญมา   แม่ฮ่องสอน 

7 2654001722 นายเกรียงไกร มะลิ   กาญจนบุร ี

8 2654001748 นางสาวชญาณี ชินวิภาส   กรุงเทพมหานคร 

9 2654001755 นายอนชุา คุ้มวนั   ปทุมธาน ี

10 2654001771 นางสาววิจติรา เมตตามตะกุล   นนทบุรี 

11 2654001789 นายณัฎฐวฒัน์ ปานพงศ์พิเชฐ   นครปฐม 

12 2654001805 นางสาวเมทนิี เอ่ียมสกุล   สุพรรณบุร ี

13 2654001813 นางสาวศศินดัดา พงษ์ภักด ี   สุพรรณบุร ี

14 2654001821 นางสาวธัญญลักษ์ สงัข์เอ่ียม   นครปฐม 

15 2654001839 นายฤทธชิัย สมไพบลูย์   นนทบุรี 

16 2654000831 นายธงชัย พลิา   กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 8 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ผศ.ดร.สุพัตรา  แผนวชิิต MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654001847 นางสาววชิริณี อรรณพานุรักษ์   ลพบุร ี

2 2654001854 นายธีรเจต กันยารอง   สมุทรสาคร 

3 2654001870 นางสาวนัฐพัชรส์ร ศิริผล   น่าน 

4 2654001888 นายณรงคช์ัย สิลาเวียง   นครปฐม 

5 2654001953 นางสาวบุษยา เหมทานนท์   กรุงเทพมหานคร 

6 2654001961 นางสาวชมพูนชุ เหมทานนท์   นนทบุรี 

7 2654001987 น.ท.หญิง พรประภา จนัทรอัมพร   ปทุมธาน ี

8 2654002019 นายกรณิศ ทองฤทธิ ์   นครราชสีมา 

9 2654002035 นายสถาพร จ ารัสพงษ ์   นครปฐม 

10 2654002043 เรืออากาศเอก ภูเมศวร์ เมืองแก้ว   สงขลา 

11 2654002050 นายสทิธิณัฐ รักฐิติธรรม   พระนครศรีอยุธยา 

12 2654002068 ว่าที่ร้อยตรี กฤดพิพัฒน์ รักสัตย์   กรุงเทพมหานคร 

13 2654002084 ร้อยต ารวจโทหญิง เกสรี ทองอินทร์   ฉะเชิงเทรา 

14 2654002092 นางสาวพิมพว์ิไล อินทรตั้ง   กรุงเทพมหานคร 

15 2654002100 นางสาวณัฐรัตน์ สนิธุชัย   กาฬสินธุ ์

16 2654000641 นางสาวธมกร มณีรอด   กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 9 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

รศ.ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654002118 นายสทิธิศักดิ์ พิทักษา   ศรีสะเกษ 

2 2654002126 นางสาวพชัรินทร์ ใสเวช   สระแก้ว 

3 2654002134 นายทนงศักดิ์ พรหมน้อย   นนทบุรี 

4 2654002142 นายธงชัย มารศรี   สมุทรปราการ 

5 2654002159 นางสาวชุลีพร รักษายศ   นนทบุรี 

6 2654002175 นายภัทรภูมิ จันทร์อุดม   นครสวรรค์ 

7 2654002183 นายพิพฒัน์ ศรทัตต ์   กรุงเทพมหานคร 

8 2654002209 นางสาวจิราวรรณ พัชรีกุล   จันทบุร ี

9 2654002225 นายเศรษฐากรณ์ ชาวนา   จันทบุร ี

10 2654002241 นางสาวจนิต์จุฑา ศรีธรรมราช   กรุงเทพมหานคร 

11 2654002258 นางสาวไผ่งาม เศรษฐบุตร   สงขลา 

12 2654002274 นางสาวชญาณิศ พบิูลยส์วัสดิ์   นนทบุรี 

13 2654002282 นายพงศกร สดชื่น   สุราษฎร์ธาน ี

14 2654002290 นางสาวภชดา รุจิเรขเสรีกุล   กรุงเทพมหานคร 

15 2654002308 พันต ารวจตรี สพุัฒน์ สภานุชาติ   สงขลา 

16 2654000856 นางสาวบุศรากร จินาพันธ์    กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 10 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

รศ.จิตรา  เพียรล้ าเลิศ MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654002316 นางสาวกมลรัตน์ คล้ายบุร ี   นครสวรรค์ 

2 2654002332 นางสาวภัทรวรินทร์ ไกยสวน   กรุงเทพมหานคร 

3 2654002340 นางสาวดลพร อนันต์ภิรานนท์   กรุงเทพมหานคร 

4 2654002381 ว่าที่ พ.ต.หญิง สินนีาฏ แสนเตชะ   เชียงใหม่ 

5 2654002399 นายวชิรวิทย์ สงิห์เรือง   นครสวรรค์ 

6 2654002407 นายเศกสันติ์ นามวจิิตร   สมุทรสาคร 

7 2654002415 นายศุทธวีร์ ไชยชมภ ู   เชียงใหม่ 

8 2654002431 นายพชัระ เนติ์พีระ   อุดรธาน ี

9 2654002449 นางสาวชิดชนก เรืองศรี   พิจิตร 

10 2654002464 นางสาวปัณณพร สมทบสุข   กรุงเทพมหานคร 

11 2654002472 นายอมรศักดิ์ เครือวัลย์   กรุงเทพมหานคร 

12 2654002480 นางสาวปรางโศภิต ภุมราพันธุ์   สงขลา 

13 2654002514 นางสาวภาณิศา มุ่งประสทิธิชัย   ขอนแก่น 

14 2654002522 พันต ารวจตรี วงศกร ชุติมาสถาพร   นครสวรรค์ 

15 2654002530 นายณัฐพล นนัทสตูร   กาญจนบุร ี

16 2654001151 นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ     กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 11 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

รศ.มาลี  สุรเชษฐ MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654002555 นายธนายุต วงษ์อ านาจ   พิษณุโลก 

2 2654002563 นางสาวธนาภรณ์ ภูผาลี   มหาสารคาม 

3 2654002571 นายนพรุจ พัสสระ   กรุงเทพมหานคร 

4 2654002597 นายฆนนาท ศรประดิษฐ ์   หนองคาย 

5 2654002605 นางสาวเฌอริลิณณ์ ศศิธนกรรักษ์   สุโขทัย 

6 2654002795 นายชีรพงษ์ กาญจนกันติ   นนทบุรี 

7 2654002803 นายสิรวชิญ์ กิตติคุณ   กรุงเทพมหานคร 

8 2654002811 ร้อยต ารวจโท ไตรภพ นามวงศา   กรุงเทพมหานคร 

9 2654002829 พระสมพงษ์ ช่วยณรงค ์   ร้อยเอ็ด 

10 2654002845 นายภาคภูมิ โตโคกสูง   กรุงเทพมหานคร 

11 2654002852 นายธนากร ขาวผ่อง   สมุทรสาคร 

12 2654002860 นายสทุธิพัฒน์ ศิริรัตน ์   ระยอง 

13 2654002878 ร้อยต ารวจเอก นราธิป นะยะเนตร   จันทบุร ี

14 2654002886 นางสาวอริศรา ใหม่ชุ่ม   ระยอง 

15 2654002894 นายกรนพ แจ้งรักษา   นนทบุรี 

16 2654000013 นายภราดร แปลงไธสง    กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 12 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ผศ.ดร.สาธิตา  วิมลคุณารักษ ์ MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654002902 นายศิริพงษ์ กองทอง   สมุทรปราการ 

2 2654002910 นายกฤษฎา ก าเนิดมณ ี   กรุงเทพมหานคร 

3 2654002928 นางสาวสุกัลยา ตัง้ตระกูล   นครศรีธรรมราช 

4 2654002936 นางสาวธัญสุดา สุวรรณพงษ์   กรุงเทพมหานคร 

5 2654002944 นางสาวสุภัสสร ประเสริฐกิจ   กรุงเทพมหานคร 

6 2654002969 นายสมศักดิ์ เก้ียวเกิด   พิจิตร 

7 2654002977 ร.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ เพียขะปอ้ง   นครราชสีมา 

8 2654003009 นางสาวณัฐทยา โสดยิ้ม   กรุงเทพมหานคร 

9 2654003017 นายไพโรจน์ ชุณหชชัวาลกุล   กรุงเทพมหานคร 

10 2654003025 นางสาวนลนิ ศิลปส์าคร   นนทบุรี 

11 2654003033 พันจ่าอากาศโท ณัฐรัฐ พึง่สุข   นนทบุรี 

12 2654003041 นายกฤษดา อาจยิ่ง   ชลบุร ี

13 2654003058 นายมณฑล วิศวพาณิชย์   ปทุมธาน ี

14 2644000362 นางสาวสุดารัตน์ บรรลือทรัพย์   กรุงเทพมหานคร 

15 2654000021 นายจงรักษ์ ประภาสกร   ราชบุร ี

16 2654003801 นายประมิตร ไชยศรี    กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 13 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ผศ.ดร.จิตตศุภางค์  ตันติภิรมย ์
ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล 

MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 

ผศ.ดร.จิตตศุภางค์  ตันติภิรมย ์

สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล 

  

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

1 2654000039 นางสาวศุภิสรา นาคะ   นครปฐม 

2 2654000047 นายอภิวัฒน์ ไข่รัศม ี   กรุงเทพมหานคร 

3 2654000054 นายฉลาด รัศมีแสงทอง   นนทบุรี 

4 2654000062 นางสาวนันทพร สิงห์เสถียร   นนทบุรี 

5 2654000070 นายวิรัช ตั้งปอง   สุราษฎร์ธาน ี

6 2654000088 นายกองปราบ สมตวั   นนทบุรี 

7 2654000104 นายประหยัด บุญค า   ปทุมธาน ี

8 2654000112 นายธน สรรพตานนท ์   พระนครศรีอยุธยา 

9 2654000120 นายวรเดช เกรียงสนัติกุล   ระยอง 

10 2654000153 นายชัชวาลย์ ไม้คง   สระแก้ว 

11 2654000187 นายนาวนิ กฤตรัชตนนัต์   กรุงเทพมหานคร 

12 2654000195 นางอรชร ลลิตผสาน   นนทบุรี 

13 2654000203 นายธีรธชั บัวม ี   นนทบุรี 

14 2654000211 นายสพุัฒน์ บุญสุข   กรุงเทพมหานคร 

15 2654000229 ว่าที่ร้อยต ารวจเอก ชยุตม์ วุฒลิกัษณ์   กรุงเทพมหานคร 

16 2654000096 นายสนุทร เชื้อมาก   กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 14 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

รศ.อาจารี มีอินทร์เกิด  มีสิทธิ์ 
ผศ.ดร.ปวนี  ไพรทอง 

MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654000245 นายทวทิัศน์ ธ ารงค์วัฒนกุล   นครสวรรค์ 

2 2654000252 พระชณศักดิ์ นนทามิตร   นครศรีธรรมราช 

3 2654000278 นางสาววริศรา จ้อยเจริญ   ชลบุร ี

4 2654000294 นายอภิสิทธิ์ เทียมพนัธ์พงศ ์   นครปฐม 

5 2654000302 นางสาวอุษา ภัทรน าโชค   นครสวรรค์ 

6 2654000336 นายพงศพล กีรติโสภา   กรุงเทพมหานคร 

7 2654000351 นายชลธี เทพวงษา   สุราษฎร์ธาน ี

8 2654000377 นายอัศจรรย์ ใจค าป้อ   เชียงใหม่ 

9 2654000385 นายธนภัทร หลวงอินทร ์   กรุงเทพมหานคร 

10 2654002639 นางสาวมาลนิี วัชราสิน   นนทบุรี 

11 2654002647 นางสาวจนัจิรา แซ่ว่อง   นราธิวาส 

12 2654002696 นายวชิระ จารุพนัธ ์   ชัยนาท 

13 2654003140 นางโชติกา ศรีเปารยะ   กรุงเทพมหานคร 

14 2654003470 นางสาวอภิชญา ปนัดีกา    กรุงเทพมหานคร 

15 2654003447 นายภัคพล ศิรเวธน์    กรุงเทพมหานคร 

16 2654003157 นายบัณฑิตย์ อมรวดีกุล   กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 15 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ผศ.ดร.เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ 

MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 

ผศ.ดร.เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ 

สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

ผศ.ดร.อิงครัต  ดลเจิม 
 

  

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

1 2654003694 นายอภิสิทธิ์  ชวนไชยสิทธิ์    กรุงเทพมหานคร 

2 2654003124 นายสทุธิชัย สุระนาถ    กรุงเทพมหานคร 

3 2654000401 นายเศกสรรค์ คงคชวัน    กรุงเทพมหานคร 

4 2654003736 นางสาวอัจฉรา คงค าลี    กรุงเทพมหานคร 

5 2654003819 นายอัครเดช อัญชลีกุล     กรุงเทพมหานคร 

6 2654003645 นายวิทวัส ธนัตวรานนท์    กรุงเทพมหานคร 

7 2654003835 นางสาวณัฐนรี  นวลชืน่    กรุงเทพมหานคร 

8 2654003389 นายเอกนิติ กรีธาธร    กรุงเทพมหานคร 

9 2654003660 นางสาวมุกรินทร์ เพ็งสุวรรณ   กรุงเทพมหานคร 

10 2654003223 นางสาวหทัยชนก นะลิตา    กรุงเทพมหานคร 

11 2654001920 นางสาวรัชนก เปรมประโยชน์    กรุงเทพมหานคร 

12 2654003231 นางสาวชญานิน มุง่ถิ่น    กรุงเทพมหานคร 

13 2654003876 นางสาวอพัชชญา จันปาล   กรุงเทพมหานคร 

14 2654003728 นายจักรกริสน์ เอ่ียมสิทธิ ์   กรุงเทพมหานคร 

15 2654003744 นางสาวอัญญาวีร์ เมธีวัชรสมบตัิ   กรุงเทพมหานคร 

16 2654003314 รอ.จตุรวัฒน์  ศรีสุขวัฒนา    กรุงเทพมหานคร 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 16 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ผศ.ดร.วราภรณ์  วนาพิทักษ ์ MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654003553 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ทักษ์อรุณกุล   กรุงเทพมหานคร 

2 2654001169 นายณัฐภพ ส้องสง   กรุงเทพมหานคร 

3 2654003561 นางสาวนันทชิา ดิลกขมารักษ์   กรุงเทพมหานคร 

4 2654003413 นายบุญมา เรืองทอง   กรุงเทพมหานคร 

5 2654003652 นางสาวชิดรดา บุญเรืองขาว    กรุงเทพมหานคร 

6 2654003173 นายสมศักดิ์ สุขเกษม   กรุงเทพมหานคร 

7 2654003603 นางสาวญาณัจฉรา รัตนพรม   กรุงเทพมหานคร 

8 2654003439 นางสาวกมลรัตน์ ปานทองค า   กรุงเทพมหานคร 

9 2654003892 นางสาวกนกวรรณ ทุงจันทร ์   กรุงเทพมหานคร 

10 2654003850 นางสาวรวีอัณศยา โกพัฒน์ตา     กรุงเทพมหานคร 

11 2654001128 นางสาวพรวลัลภา วชิิต   กรุงเทพมหานคร 

12 2654003827 นายชัชดล ยอดประเสริฐ    กรุงเทพมหานคร 

13 2654003512 นายอรรถพล ปรังพนัธุ์    กรุงเทพมหานคร 

14 2654003843 นายกิตติภูมิ ภาคาเขต    กรุงเทพมหานคร 

15 2654003066 นายเนติพล ยอดจันท ี   กรุงเทพมหานคร 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสงู ห้องที่ 17 

 
วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

สัมมนาเข้ม 
            วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ศ.ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ ์ MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 1 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 
สัมมนาเสริม คร้ังที่ 2 
  วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 

  

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

1 2654003330 นายปรีดา นาบ ารุง   กรุงเทพมหานคร 

2 2654001177 นายธาม ชัยนุกูลศิลา   กรุงเทพมหานคร 

3 2654002365 นางสาวพชัฌา เมืองจนัทึก   กรุงเทพมหานคร 

4 2654003777 นายปิติ ชีวรุ่งโรจน ์   กรุงเทพมหานคร 

5 2654003348 นายไพรัตน์ วิรัชวา   กรุงเทพมหานคร 

6 2654003280 นายตนัติกร  เขียวรัตน์   กรุงเทพมหานคร 

7 2654003074 นางสาวณธดิา ภณภาณ ุ   กรุงเทพมหานคร 

8 2564001359 นายณฐพล แสนสร้อย    กรุงเทพมหานคร 

9 2654003900 นายพชิัยภูษิต บัวแก้ว    กรุงเทพมหานคร 

10 2654000856 นางสาวบุศรากร จินาพันธ์    กรุงเทพมหานคร 

11 2654003678 ศิกขริน หรี่อินทร์   กรุงเทพมหานคร 

12 2654003215  นางศรีสุดา  แกล้วทนงค์   กรุงเทพมหานคร 

13 2654000161 นางสาวชิชา ศรีธวัชพงศ์   กรุงเทพมหานคร 

14 2654001862 ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรี  พุ่มมาลี   กรุงเทพมหานคร 

15 2654003793 นางสาวณัฏฐส์ิรา ศรีฟ้า    กรุงเทพมหานคร 

 


