
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
ชื่อชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หอ้งที่ 1 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1   

 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 
ผศ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล MS Teams 

สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2 
 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 

  

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

1 2644001642 นายมนตรี ทินนะรัมย ์   นนทบุรี 

2 2654001342 นายธนวรรธณ์ กุลรักษา   ราชบุร ี

3 2654001359 นายณฐพล แสนสร้อย   กรุงเทพมหานคร 

4 2654001391 สิบต ารวจเอก ฐิติพงษ์ เล่งระบ า   ชลบุร ี

5 2654001409 ร้อยต ารวจโท วงศธร มรรคนันท ์   ชลบุร ี

6 2654001417 นายพีระ ตันธนวาณิชกุล   ปทุมธาน ี

7 2654001441 สิบต ารวจโท ณฏัฐวัฒน์ หน่อวงศ์   กรุงเทพมหานคร 

8 2654001458 เรืออากาศตรี กิตติธัช วุฒิสมบรูณ ์   อุบลราชธาน ี

9 2654001466 พันต ารวจตรี ไพสิฐ แก้วไทรหงวน   กรุงเทพมหานคร 

10 2654001482 พันต ารวจโท ธนาวัฒน์ อุทุมพร   ล าปาง 

11 2654001490 นางสาวปัณนรัตน์ บุณยชัยสิทธิ ์   นครปฐม 

12 2654001508 นางสาวพิชชตรา ทวีชัย   สระบรุ ี

13 2654001516 นายธีระ สิงพิมพ ์   กรุงเทพมหานคร 

14 2654001532 ร้อยต ารวจเอกหญิง สดุารตัน์ สุภากุล   เชียงใหม ่

15 2654001565 นางสาววันทกาญจน์ จิตนาม   อุดรธาน ี
 

 

  



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
ชื่อชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หอ้งที่ 2 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1   
 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 

ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 
MS Teams 

สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2 
 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 

ผศ.ดร.อิงครัต ดลเจิม 

  

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

1 2654001599 พันต ารวจโท ณัฐวฒุิ ผิวบัวค า   นครปฐม 

2 2654001615 นางสาวปาจรีย์ ลิ้มติ้ว   นนทบุรี 

3 2654001623 นายวศนิ สุพรรณไพ   นนทบุรี 

4 2654001631 นายอดิศร พ่วงจนิดา   กรุงเทพมหานคร 

5 2654001649 นางสาวอิสริยาถ์ ดิษยะวงษ์วราง   ปทุมธาน ี

6 2654001672 นายทรงพล อัชวากุล   น่าน 

7 2654001680 นายสีหราช บัวเที่ยง   แพร ่

8 2654001698 นางสาวโสภิดา ละจา   นนทบุรี 

9 2654001722 นายเกรียงไกร มะลิ   กาญจนบุร ี

10 2654001755 นายอนชุา คุ้มวนั   ปทุมธาน ี

11 2654001771 นางสาววิจติรา เมตตามตะกุล   นนทบุรี 

12 2654001805 นางสาวเมทนิี เอ่ียมสกุล   สุพรรณบุรี 

13 2654001813 นางสาวศศินดัดา พงษ์ภักดี   สุพรรณบุรี 

14 2654001821 นางสาวธัญญลักษ์ สงัข์เอ่ียม   นครปฐม 

15 2654001839 นายฤทธชิัย สมไพบลูย์   นนทบุรี 
 

 

  



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
ชื่อชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หอ้งที่ 3 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1   

 วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 
ผศ.ดร.ปวินี ไพรทอง MS Teams 

สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2 
 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 

  

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

1 2654001862 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรี พุ่มมาลี   พิจิตร 

2 2654001920 นางสาวรัชนก เปรมประโยชน์   ขอนแก่น 

3 2654001953 นางสาวบุษยา เหมทานนท์   กรุงเทพมหานคร 

4 2654001961 นางสาวชมพูนทุ เหมทานนท์   กรุงเทพมหานคร 

5 2654001987 
นาวาอากาศโทหญิง พรประภา 
จันทรอัมพร 

  ปทุมธาน ี

6 2654002019 นายกรณิศ ทองฤทธิ ์   นครราชสีมา 

7 2654002035 นายสถาพร จ ารัสพงษ ์   นครปฐม 

8 2654002084 ร้อยต ารวจโทหญิง เกสรี ทองอินทร์   ฉะเชิงเทรา 

9 2654002092 นางสาวพิมพว์ิไล อินทรตั้ง   กรุงเทพมหานคร 

10 2654002100 นางสาวณัฐรัตน์ สนิธุชัย   กาฬสินธุ ์

11 2654002118 นายสทิธิศักดิ์ พิทักษา   ศรีสะเกษ 

12 2654002126 นางสาวพชัรินทร์ ใสเวช   สระแก้ว 

13 2654002134 นายทนงศักดิ์ พรหมน้อย   นนทบุรี 

14 2654002142 นายธงชัย มารศรี   สมุทรปราการ 

15 2654002159 นางสาวชุลีพร รักษายศ   นนทบุรี 
 

  



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
ชื่อชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หอ้งที่ 4 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1   

 วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 
ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล MS Teams 

สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2 
 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 

  

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

1 2654002183 นายพิพฒัน์ ศรทัตต ์   กรุงเทพมหานคร 

2 2654002209 นางสาวจิราวรรณ พัชรีกุล   จันทบุร ี

3 2654002225 นายเศรษฐากรณ์ ชาวนา   จันทบุร ี

4 2654002258 นางสาวไผ่งาม เศรษฐบุตร   สงขลา 

5 2654002282 นายพงศกร สดชื่น   สุราษฎร์ธาน ี

6 2654002290 นางสาวภชดา รุจิเรขเสรีกุล   กรุงเทพมหานคร 

7 2654002308 พันต ารวจตรี สพุัฒน์ สภานุชาติ   สงขลา 

8 2654002365 นางสาวพชัฌา เมืองจนัทึก   กรุงเทพมหานคร 

9 2654002399 นายวชิรวิทย์ สงิห์เรือง   นครสวรรค์ 

10 2654002407 นายเศกสันติ์ นามวจิิตร   สมุทรสาคร 

11 2654002415 นายศุทธวีร์ ไชยชมภ ู   เชียงใหม่ 

12 2654002480 นางสาวปรางโศภิต ภุมราพันธุ์   สงขลา 

13 2654002514 นางสาวภาณิศา มุ่งประสทิธิชัย   ขอนแก่น 

14 2654002522 พันต ารวจตรี วงศกร ชุติมาสถาพร   นครสวรรค์ 

15 2654002555 นายธนายุต วงษ์อ านาจ   พิษณุโลก 
 

  



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
ชื่อชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หอ้งที่ 5 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1   

 วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 
ผศ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย ์ MS Teams 

สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2 
 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 

  

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

1 2654002563 นางสาวธนาภรณ์ ภูผาลี   มหาสารคาม 

2 2654002571 นายนพรุจ พัสสระ   กรุงเทพมหานคร 

3 2654002589 พันต ารวจโท นัฏฐ์ โกมุทธพงศ ์   กรุงเทพมหานคร 

4 2654002597 นายฆนนาท ศรประดิษฐ์   หนองคาย 

5 2654002795 นายชีรพงษ์ กาญจนกันติ   นนทบุรี 

6 2654002811 ร้อยต ารวจโท ไตรภพ นามวงศา   กรุงเทพมหานคร 

7 2654002845 นายภาคภูมิ โตโคกสูง   กรุงเทพมหานคร 

8 2654002860 นายสทุธิพัฒน์ ศิริรัตน ์   ระยอง 

9 2654002894 นายกรนพ แจ้งรักษา   นนทบุรี 

10 2654002910 นายกฤษฎา ก าเนิดมณ ี   กรุงเทพมหานคร 

11 2654002928 นางสาวสุกัลยา ตัง้ตระกูล   นครศรีธรรมราช 

12 2654002944 นางสาวสุภัสสร ประเสริฐกิจ   กรุงเทพมหานคร 

13 2654003041 นายกฤษดา อาจยิ่ง   ชลบุร ี

14 2654003058 นายมณฑล วิศวพาณิชย์   ปทุมธาน ี

15 2654003546 นายศรศิลป์ ตะวนัอาชา   เชียงใหม่ 
 

  



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
ชื่อชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หอ้งที่ 6 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1   

 วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 
ผศ.ดร.เอกพงศ์ คลังกรณ์ MS Teams 

สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2 
 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 

  

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

1 2654003561 นางสาวนันทชิา ดิลกขมารักษ์   กรุงเทพมหานคร 

2 2654003652 นางสาวชิดรดา บุญเรืองขาว   สุราษฎร์ธาน ี

3 2654003660 นางสาวมุกรินทร์ เพ็งสุวรรณ   กรุงเทพมหานคร 

4 2654003710 นายเกียรติภูมิ เพชรป้อม   ราชบุร ี

5 2654003736 นางสาวอัจฉรา คงค าลี   ปทุมธาน ี

6 2654003827 นายชัชดล ยอดประเสริฐ   สมุทรสงคราม 

7 2654003835 นางสาวณัฐนรี นวลชืน่   นนทบุรี 

8 2654003843 นายกิตติภูมิ ภาคาเขต   สิงห์บุร ี

9 2644000107 นางสาวชิดชนก ล าใย   นนทบุรี 

10 2644000628 นายพิศณุ ข านุรักษ ์   สิงห์บุร ี

11 2654001128 นางพรวลัลภา วชิิต   พิจิตร 

12 2654002381 นางสาวสินนีาฏ แสนเตชะ   กรุงเทพมหานคร 

13 2654001607 นายพรเทพ เลี่ยมสวุรรณ   กรุงเทพมหานคร 

14 2654002605 นางสาวเฌอริลิณณ์  ศศิธนกรรกัษ์    กรุงเทพมหานคร 

15 2654003603 นางสาวญาณัจฉรา รัตนพรม   กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
ชื่อชุดวิชา 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หอ้งที่ 7 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1   

        วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566  
ผศ.ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล MS Teams 

สัมมนาเสริมคร้ังที่ 2 
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566  

  

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

1 2654001748 นางสาวชญาณี  ชินวิภาส   กรุงเทพมหานคร 

2 2654002050 นายสทิธิณัฐ รักฐิติธรรม   กรุงเทพมหานคร 

3 2654003512 นายอรรถพล ปรังพนัธุ ์   กรุงเทพมหานคร 

4 2654001540 นายอภิชา พิชญะธนกร    กรุงเทพมหานคร 

5 2654002977 
ว่าที่ร้อยต ารวจเอกหญิง พัชรินทร์ 
เมธาจิตติพันธ ์

  
กรุงเทพมหานคร 

6 2654000278 นางสาววริศรา จ้อยเจริญ   กรุงเทพมหานคร 

7 2654002316 นางสาวกมลรัตน์ คล้ายบุร ี   กรุงเทพมหานคร 

8 2654002456 นางสาวศิริลักษณ์ เสริมสุข   กรุงเทพมหานคร 

9 2654002829 พระสมพงษ์ ช่วยรณรงค ์   กรุงเทพมหานคร 

10 2654001656 นายอภิชาติ  คชสวัสดิ์    กรุงเทพมหานคร 

11 2654003512 นายอรรถพล ปรังพนัธุ ์   กรุงเทพมหานคร 

12 2654003850 นางสาวรวีอัณศยา โกพัฒน์ตา   กรุงเทพมหานคร 

13 2654001870 น.ส.นัฐพชัร์สร  ศิริผล   กรุงเทพมหานคร 

14 2654002431 นายพชัระ เนติ์พีระ   กรุงเทพมหานคร 

15 2654002449 นางสาวชิดชนก เรืองศรี    กรุงเทพมหานคร 

16 2654002886 นางสาวอริศรา ใหม่ชุ่ม   กรุงเทพมหานคร 

 


