
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2565 
41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ห้องที่ 1 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สมัมนา 
สัมมนาเสริม คร้ังท่ี 1 

             วันท่ี 29-30 เมษายน 2566 
รศ.ดร.ลาวณัย์ ถนัดศลิปกุล 

MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังท่ี 2 

             วันท่ี 3-4 มิถุนายน 2566 
รศ.ดร.ลาวณัย์ ถนัดศลิปกุล 

  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2654000047 นายอภิวัฒน์ ไข่รัศม ี   กรุงเทพมหานคร 

2 2654000054 นายฉลาด รัศมีแสงทอง   นนทบุรี 

3 2654000062 นางสาวนันทพร สิงห์เสถียร   นนทบุรี 

4 2654000070 นายวิรัช ตั้งปอง   สุราษฎร์ธาน ี

5 2654000088 นายกองปราบ สมตัว   นนทบุรี 

6 2654000096 นายสุนทร เชื้อมาก   นนทบุรี 

7 2654000104 นายประหยัด บุญค า   ปทุมธาน ี

8 2654000112 นายธน สรรพตานนท ์   พระนครศรีอยุธยา 

9 2654000146 นางสาวปิลันท์ธนา กลิ่นทับ   พิษณุโลก 

10 2654000161 นางสาวชิชา ศรีธวัชพงศ์   นนทบุรี 

11 2654000195 นางอรชร ลลิตผสาน   นนทบุรี 

12 2654000203 นายธีรธัช บัวมี   นนทบุรี 

13 2654000211 นายสุพัฒน์ บุญสุข   กรุงเทพมหานคร 

14 2654000229 
ว่าท่ีร้อยต ารวจเอก ชยุตม์ วุฒิ
ลักษณ ์

  กรุงเทพมหานคร 

15 2654000245 นายทวิทัศน์ ธ ารงค์วัฒนกุล   นครสวรรค ์

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2565 
41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ห้องที่ 2 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สมัมนา 
สัมมนาเสริม คร้ังท่ี 1 

             วันท่ี 29-30 เมษายน 2566 
ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลหีกุล 

MS Teams 
สัมมนาเสริม คร้ังท่ี 2 

             วันท่ี 3-4 มิถุนายน 2566 
ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลหีกุล 

  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2654000385 นายธนภัทร หลวงอินทร ์   กรุงเทพมหานคร 

2 2654002647 นางสาวจันจิรา แซ่ว่อง   นราธิวาส 

3 2654002688 นายวัชรพงษ์ ศิริวัฒน ์   ชลบุร ี

4 2654003066 นายเนติพล ยอดจันท ี   พิจิตร 

5 2654003082 นายศาสตร์ศลิป์ บูชากุล   นนทบุรี 

6 2654003124 นายสุทธิชัย สุระนาถ   ราชบุร ี

7 2654003157 นายบัณฑติย์ อมรวดีกุล   ราชบุร ี

8 2654003173 นายสมศักดิ์ สุขเกษม   กรุงเทพมหานคร 

9 2654003181 นางสาวรวิสรา สังข์เมือง   กรุงเทพมหานคร 

10 2654003199 นายธีรภัทร์ สังข์เมือง   กรุงเทพมหานคร 

11 2654003215 นางศรีสุดา แกล้วทนงค์   กระบี ่

12 2654003223 นางสาวหทัยชนก นะลิตา   กระบี ่

13 2654003231 นางสาวชญานิน มุ่งถิ่น   กรุงเทพมหานคร 

14 2654003504 นางสาวนนทิชา วงค์ค าจันทร ์   กรุงเทพมหานคร 

15 2654000153 นายชัชวาลย์ ไม้คง   กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2565 
41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ห้องที่ 3 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สมัมนา 
สัมมนาเสริม คร้ังท่ี 1 

             วันท่ี 6 พฤษภาคม 2566 
ผศ.ดร.สาธติา วิมลคุณารักษ ์ MS Teams 

สัมมนาเสริม คร้ังท่ี 2 
             วันท่ี 3 มิถุนายน 2566 

  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2654003470 นางสาวอภิชญา ปันดีกา   เพชรบูรณ ์

2 2654000336 นายพงศพล กีรติโสภา   กรุงเทพมหานคร 

3 2654000377 นายอัศจรรย์ ใจค าป้อ   เชียงใหม ่

4 2654000302 นางสาวอุษา ภัทรน าโชค   กรุงเทพมหานคร 

5 2654000039  นางสาวศุภสิรา  นาคะ   กรุงเทพมหานคร 

6 2654000187 นายนาวิน    กรุงเทพมหานคร 

7 2654002639 นางสาวมาลินี วัชราสิน   นนทบุรี 
 


