
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2565 
41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ห้องท่ี 1 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 

 วันที่ 22-23 เมษายน 2566 
ผศ.ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล 

MS Teams 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 

          วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 
ผศ.ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2654000401 นายเศกสรรค์ คงคชวัน   สุราษฎร์ธานี 

2 2654000427 นางสาวญาณินี ศรีสุวรรณ   นนทบุรี 

3 2654000435 นางสาวณัฐชา มิตรด ารงค์   กรุงเทพมหานคร 

4 2654000443 นางสาวธมกร มณีจันทร์   ชลบุร ี

5 2654000450 นางสาวกนกวรรณ สดใส   กรุงเทพมหานคร 

6 2654000476 นายณัฐวรรษ ศิลาธรรมทวีชัย   สกลนคร 

7 2654000492 นายพิษณุ โฉมงาม   กรุงเทพมหานคร 

8 2654000500 นายพชรพล คงมั่น   เพชรบุรี 

9 2654000518 นายเกรียงศักดิ์ นาราศรี   ลพบุรี 

10 2654000526 นายจักราวุธ จันทานี   นนทบุรี 

11 2654000559 นายกิตติวิริยะ ใจชื้น   นครสวรรค์ 

12 2654000567 ร้อยต ารวจโท ณัฐวุฒิ ศิริวุฒิ   จันทบุรี 

13 2654000583 นางสาวนงนุช ด้วงเรือง   พัทลุง 

14 2654000666 นางสาวสุภัทรา ปรังการ   กรุงเทพมหานคร 

15 2644001113 นายพันธพงษ์ บัวผาย    กรุงเทพมหานคร 

16 2654000641 ธมกร มณีรอด   กรุงเทพมหานคร 
 

  



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2565 
41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ห้องท่ี 2 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 

 วันที่ 22-23 เมษายน 2566 
ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ 

MS Teams 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 

          วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 
ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2654000724 นางสาวธัญรดี ชงบางจาก   ปทุมธานี 

2 2654000757 นายธีระศักดิ์ คาพูน้อย   ล าพูน 

3 2654000781 นางสาวจิตรัมภา กรแก้ว   ปทุมธานี 

4 2654000799 นางสาวทิพย์มณี หนูเอียด   กรุงเทพมหานคร 

5 2654000823 นางสาวปวิตรา ไพรสณฑ์   นนทบุรี 

6 2654000831 นายธงชัย พิลา   ประจวบคีรีขันธ์ 

7 2654000849 นายวศิน พันธ์เรืองวงศ์   นนทบุรี 

8 2654000856 นางสาวบุศรากร จินาพันธ์   ชลบุร ี

9 2654000880 นายอาทิตย์ ดีมี   พิษณุโลก 

10 2654000914 นายธนวัฒน์ นามวงค์   กรุงเทพมหานคร 

11 2654000922 นายธีรวุฒิ ดาวภิรมย ์   สกลนคร 

12 2654000971 นางสาวชนกนนัท์ แก้วอมตวงศ์   อุบลราชธานี 

13 2654001029 นายอนิรุทธิ์ ตระกูลไตรตรึง   กรุงเทพมหานคร 

14 2654001037 นางสาวกาญจนา ค ามูล   อุบลราชธานี 

15 2654001185 นางสาวเมธาวี แซ่โซ้ง    กรุงเทพมหานคร 
 

  



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2565 
41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ห้องท่ี 3 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 

 วันที่ 22-23 เมษายน 2566 
อ.ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ 

MS Teams 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 

          วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 
อ.ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2654001045 นายพาณิชย์ กิจจาวรากร   นครปฐม 

2 2654001060 นายชยุต ประจักษ์วงศ์   สกลนคร 

3 2654001078 นางสาวนันท์นลิน มงคลศรี   กรุงเทพมหานคร 

4 2654001086 นายสมปราชญ์ จิระนภารัตน์   นนทบุรี 

5 2654001102 นายนภปฎล อุ่นหมั่นกิจ   กรุงเทพมหานคร 

6 2654001110 นางสาวณัฐธิดา ธงภักดิ์   เพชรบุรี 

7 2654001151 นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ   ระนอง 

8 2654001169 นายณัฐภพ ส้องสง   สงขลา 

9 2654001177 นายธาม ชัยนุกูลศิลา   กรุงเทพมหานคร 

10 2654001276 นายภานุกร พลแก้ว   อุบลราชธานี 

11 2654001284 นางสาวอัจฉราภรณ์ อ๊ึงเจริญ   กรุงเทพมหานคร 

12 2654001318 นายอรรถสิทธิ์ แก้วนาเหนือ   กรุงเทพมหานคร 

13 2654001334 นางสาวโศภิตตา โสขุมา   สุพรรณบุรี 

14 2654002704 นายรณชัย ธูปทอง   กรุงเทพมหานคร 

15 2654002712 นางสาวอาริยา อธิสุมงคล   จันทบุรี 

16 2654003421 นางสาวศุภวรรณ  วรรณสุนทร   กรุงเทพมหานคร 

17 2654001300 นายศาศวัต แสงแย้ม   กรุงเทพมหานคร 

  



สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2565 
41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ห้องท่ี 4 

วันที่สัมมนาเข้ม/เสริม รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 

 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 
ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ 

MS Teams 
สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 

          วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 
ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. จังหวัด 

1 2654002720 เรืออากาศเอก ธรรมรงค์ เฮ่าตระกูล   กรุงเทพมหานคร 

2 2654002761 นางสาวลีลานุช สังกะสินสู่   อุดรธานี 

3 2654002787 นายศราวุธ วงษ์แก้ว   กรุงเทพมหานคร 

4 2654003314 นาวาอากาศตรี จตุรวัฒน์ ศรสีุขวัฒนา   ปทุมธานี 

5 2654003348 นายไพรัตน์ วิรัชวา   นนทบุรี 

6 2654003413 นายบุญมา เรืองทอง   นครปฐม 

7 2654003439 นางสาวกมลรัตน์ ปานทองค า   ชลบุร ี

8 2654003447 นายภัคพล ศิรเวธน์   นนทบุรี 

9 2654003793 นางสาวณัฏฐ์สิรา ศรีฟ้า   นนทบุรี 

10 2654003801 นายประมิตร ไชยศรี   กรุงเทพมหานคร 

11 2654000716 นางสาวสุวัลนีย์ เส็นบัตร   กรุงเทพมหานคร 

12 2654000708 นายวีรวุฒิ ปล้องบรรจง   กรุงเทพมหานคร 

13 2654003280 นายตันติกร เขียวรัตน์   กรุงเทพมหานคร 

14 2654001581 นางสาวบุษบงก์ ธรรมมาสถิตย์กุล    กรุงเทพมหานคร 

15 2654000674 นายยศธนันทน์ ทัศนภักดี    กรุงเทพมหานคร 

16 2654000963 นายเจตน์สฤษฎิ์ หฤทัยสถิตกุล   กรุงเทพมหานคร 

17 2654000658 นายชวิน ดิษฐโชติ   สุราษฎร์ธานี 

18 2654003389 นายเอกนิติ กรีธาธร   กรุงเทพมหานคร 

19 2654000872 นางสาววาทินี เมฆวิมล   อุบลราชธานี 




