
1.  ช่ือชุดวชิา   81711 การเมืองการปกครองไทย
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2608000036 นาย วินิช เพชรภา กรุงเทพมหานคร
2 2608000077 นาย เถกิงศกัด์ิ เพียงค  าพร สุพรรณบุรี
3 2608000135 สิบเอก ธีรวฒัน์ ทนงค์ นนทบุรี
4 2608000143 นาย อ านวย รัตนเสมานนท์ กรุงเทพมหานคร
5 2608000150 นางสาว นนัทิรา ชชัวาลก าธร กรุงเทพมหานคร
6 2608000168 นางสาว บุญญานุช พนัธุ์วงษ์ สุพรรณบุรี
7 2608000218 นางสาว แววขวญั บุญเจริญตั้งสกุล ชลบุรี
8 2608000226 ร้อยเอก ธีรวฒิุ เหลืองวฒันนนัท์ พระนครศรีอยธุยา
9 2608000234 นาย อุรุยศ เอียสกุล ปทุมธานี

10 2608000242 ร้อยต ารวจเอก ชรินรัตน์ อนัวิเศษ ปทุมธานี
11 2608000267 พนัตรี พเยาว์ อ่ิมศรี ราชบุรี
12 2608000291 นางสาว ปทุมทิพย์ สีริด นครราชสีมา
13 2608000317 นางสาว สายชล ไกรจตุัรัส กาญจนบุรี
14 2608000333 นาย เจนณรงค์ พร้อมลาภ ระยอง
15 2608000341 นางสาว พิมพม์าดา ไชยสุนีย์ ฉะเชิงเทรา
16 2608000358 นาย จิรยทุธ์ บรรจงสุทธ์ิ สมุทรสงคราม
17 2608000374 นางสาว ภสัราภรณ์ วิญญายงค์ กรุงเทพมหานคร
18 2608000382 นาย ปพนธนยั ทวีโชติ กรุงเทพมหานคร
19 2608000390 นาย สมศกัด์ิ ศิริวนารังสรรค์ ปทุมธานี
20 2608000424 นาย อาทิตย์ ทองอ่อน กรุงเทพมหานคร
21 2608000440 นาย ประภากร นาทาม กรุงเทพมหานคร
22 2588000832 นาย นิยม เพช็รจีนพะเนา กรุงเทพมหานคร

เสริมท่ี 1 วนัท่ี 30 กนัยายน–1 ตุลาคม 2560

ช่ือ-สกุล

สถานทีสั่มมนาเสริม

เสริมท่ี 2 วนัท่ี 25 – 26  พฤศจิกายน  2560

รศ.ยทุธพร  อสิรชัย

รศ.ดร.พิศาล  มุกดารัศมี

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2560

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2560

1.  ช่ือชุดวชิา   81711 การเมืองการปกครองไทย
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00.

3. รายช่ือนักศึกษา 

 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2608000457 นาย บณัฑิต นามเครือ กาญจนบุรี
2 2608000481 จ่าโท กิตติพงษ์ ใจประการ กรุงเทพมหานคร
3 2608000507 นาย กฤตภาศ ศกัดิษฐานนท์ สระบุรี
4 2608000572 นางสาว สุภทัรตรา สุทธากรณ์ กรุงเทพมหานคร
5 2608000630 นางสาว ชลิดา พลอยมุข นนทบุรี
6 2608000663 พระมหา อรุณ ปัญญารุโณ กรุงเทพมหานคร
7 2608000713 วา่ท่ีร้อยตรี ธีรภทัร หยวกจุย้ ราชบุรี
8 2608000812 นาย นรเทพ สังขรัตน์ กรุงเทพมหานคร
9 2608000838 นาง สุกญัญา จานไธสงค์ ลพบุรี

10 2608000879 นาย รัตนชยั จนัทรานุชิต สระแกว้
11 2608000887 นาย ยทุธพล จรูญเรือง กาญจนบุรี
12 2608001166 นาง จิราพร คุม้สวา่ง กาญจนบุรี
13 2608001182 นาย กิตติพงษ์ ชยัชนะ นครราชสีมา
14 2608001190 นาย ณฎัฐวฒัน์ ปานพงศพิ์เชฐ นครปฐม
15 2608001208 นางสาว สุพิชฌาย์ ทองสุก สุพรรณบุรี
16 2608001380 นาย กลยทุธ อุปลา ราชบุรี
17 2608001414 นางสาว วนัสิริ อินทนิน กรุงเทพมหานคร
18 2608001448 นางสาว ปวณัภทัร์ ทองนิธิกูลนนัท์ กรุงเทพมหานคร
19 2608001497 นาย อภิรักษ์ วนะชีวิน เพชรบุรี
20 2608001505 นาย ชยัพร ศรีนวลจนัทร์ ประจวบคีรีขนัธ์
21 2608001554 นาย วาทการ แยม้บุบผา สมุทรปราการ

เสริมท่ี 2 วนัท่ี 25 – 26  พฤศจิกายน  2560 ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ช่ือ-สกุล

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กลุ่มที ่ 2  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม

เสริมท่ี 1 วนัท่ี 30 กนัยายน–1 ตุลาคม 2560 ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2560

1.  ช่ือชุดวชิา   81711 การเมืองการปกครองไทย
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2608000044 ร้อยตรี ส่งศกัด์ิ ทรัพยส์ระนิตร์ สุโขทยั
2 2608000069 นาย ณฐันนท์ ปินค า ก าแพงเพชร
3 2608000176 นาย วิทยา กนัเอ้ียง ตาก
4 2608000416 ร้อยต ารวจเอก มนตรี ปะวะภูชะโก นครสวรรค์
5 2608000622 นาย ปิติภทัร มาทา ก าแพงเพชร
6 2608000739 นาง ฐิติพร คุม้สุวรรณ์ นครสวรรค์
7 2608000911 นาย บณัฑิต เนียมสลุด สุโขทยั
8 2608000929 นางสาว สิริพร ฉบบัแบบ สุโขทยั

* หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายช่ือกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ด่วน

ช่ือ-สกุล

เสริมท่ี 1 วนัท่ี 30 กนัยายน–1 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.วรวลญัช์  โรจนพล ศุนย์วทิยพัฒนา จงัหวดัสุโขทยั

เสริมท่ี 2 วนัท่ี 25 – 26  พฤศจิกายน  2560 ผศ.ดร.วรวลญัช์  โรจนพล ศุนย์วทิยพัฒนา จงัหวดัสุโขทยั

ศุนย์วทิยพัฒนา จงัหวดัสุโขทยั กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2560

1.  ช่ือชุดวชิา   81711 การเมืองการปกครองไทย
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2608000010 จ่าเอก พรเทพ กุลเสวตต์ นครศรีธรรมราช
2 2608000093 นาย นิกาญจน์ บุญมน นครศรีธรรมราช
3 2608000101 นาง พิมลรัตน์ เหมมณี นครศรีธรรมราช
4 2608000184 นาย ปิรยทุธ ภกัดี ตรัง
5 2608000192 นาย อรุณ แหวก่ระโทก พงังา
6 2608000499 นางสาว รอฮนัณา วาเด็ง ปัตตานี
7 2608000515 นาย สนัน่ศกัด์ิ สมทอง พงังา
8 2608000556 นาย รัชชานนท์ เลอพิพฒัวรพงศ์ ภูเก็ต
9 2608000895 นางสาว เพญ็พกัตร์ อินทร์ทองช่วย พทัลุง

10 2608001240 นาย อดิสันต์ รัตนบุรี สงขลา
11 2608001299 นาย กิตติศกัด์ิ อคัรเสณีย์ นราธิวาส
12 2608001323 นางสาว ศิร์ปัณณ์ ศรประดิษฐ์ สตูล

* หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายช่ือกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ด่วน

เสริมท่ี 2 วนัท่ี 25 – 26  พฤศจิกายน  2560 รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา

ช่ือ-สกุล

ศุนย์วทิยพัฒนา จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม

เสริมท่ี 1 วนัท่ี 30 กนัยายน–1 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ศุนย์วทิยพัฒนา จ.นครศรีธรรมราช



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2560

1.  ช่ือชุดวชิา   81711 การเมืองการปกครองไทย
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2608000275 นาย นุชิต ปัญญะพงษ์ ร้อยเอ็ด
2 2608000432 สิบเอกหญิง อรอ าไพ ค าพิพาก อุบลราชธานี
3 2608000465 นาย สุพฒันา วิเศษ บุรีรัมย์
4 2608000606 นาย สมบติั โหมดขาว ชยัภูมิ
5 2608000747 นางสาว กวินธิดา ค าแหงผล ชยัภูมิ
6 2608000853 นาย ธนัยวฒัน์ เจริญชยั อุบลราชธานี
7 2608000903 นาย อภิวฒัน์ ทองดี อ านาจเจริญ
8 2608000952 นาย ทวี ทองค า อุบลราชธานี
9 2608001216 นาย ปรีดิภทัร สลางสิงห์ มุกดาหาร

10 2608001257 นาย กิตติธชั เจริญศกัด์ิ กาฬสินธุ์
11 2608001281 นาย อนุชา พิสัยกุล บึงกาฬ
12 2608001398 นาย วฒิุนนัท์ ทุนภิรมย์ ศรีสะเกษ
13 2608001463 นางสาว ปรียานุช แฝงสาเคน ยโสธร
14 2608001513 นาย ศรายธุ สีละออง ศรีสะเกษ
15 2608001570 นาย ศุภกร ส าราญ อ านาจเจริญ
16 2608001588 นางสาว กนัตยารัตน์ ภูเฉลิม มุกดาหาร
17 2608001596 นาย ศรัญยู งามตะคุ นครพนม

* หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายช่ือกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ด่วน

ช่ือ-สกุล

เสริมท่ี 1 วนัท่ี 30 กนัยายน–1 ตุลาคม 2560 รศ.ธโสธร  ตู้ทองค า ศุนย์วทิยพัฒนา จ.อุบลราชธานี

เสริมท่ี 2 วนัท่ี 25 – 26  พฤศจิกายน  2560 รศ.ธโสธร  ตู้ทองค า ศุนย์วทิยพัฒนา จ.อุดรธานี

ศุนย์วทิยพัฒนา จงัหวดัอุบลราชธาน ีกลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2560

1.  ช่ือชุดวชิา   81711 การเมืองการปกครองไทย
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2608000051 นาย สมเจตน์ ทิพยโ์ชค ล าพนู
2 2608000200 วา่ท่ีร้อยโท บ ารุง ค  าไว ล าปาง
3 2608000283 นางสาว ทิวาพร ทนนัชยั พะเยา
4 2608000549 นาย ฐิติภทัร บุญแท้ อุตรดิตถ์
5 2608000721 นางสาว ชวลกัษณ์ เช้ือสายอิน อุตรดิตถ์
6 2608000788 นาง วจัฉลา บุญมาก เชียงใหม่
7 2608000796 นาย ยทุธนา บุญมาก เชียงใหม่
8 2608000937 นาย ปฏิพนัธ์ คงแดง ล าปาง
9 2608001307 นาย สมชาติ ริพิมพ์ น่าน

10 2608001331 นาย ธนากร จ ารัส พะเยา
11 2608001349 นาย ศรันยพงศ์ ธนะ น่าน
12 2608001547 นาย อรรถวิท ขนุทอง เชียงใหม่
13 2608001562 นาย อภิชาติ กนัธิมา ล าปาง

* หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายช่ือกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ด่วน

เสริมท่ี 2 วนัท่ี 25 – 26  พฤศจิกายน  2560 ผศ.ดร.ธนศักดิ์  สายจ าปา ร.ร.ยพุราชวทิยาลยั จ.เชียงใหม่

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนยพุราช จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม

เสริมท่ี 1 วนัท่ี 30 กนัยายน–1 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.ธนศักดิ์  สายจ าปา ร.ร.ยพุราชวทิยาลยั จ.เชียงใหม่


