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ผู้พิมพ์ :  PATCHARAWAN.SAN  นางพัชราวรรณ  เสน่หา 

วันที่พิมพ์  : 13/09/2565 15:49

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนารหัสโปรแกรม  : SORGRP16 

ระดับการศึกษา  :  ปริญญาโท 

ปีการศึกษา  :  2565   ภาคการศึกษา  :  1 

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 
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2651000065

2651000073

2651000081

2651000099

2651000107

2651000115

2651000123

เลขประจำตัว

นางปุณิกา  กันติยางกูร

นางวรุณยพรรณ  ลาภวุฒิรัตน์

นายวุฒิพงษ์  กองทอง

นายรัฐนิติ  คุ้มเดช

นางสาวเบญจวรรณ  เอี้ยวเล็ก

นางสาวณัฐฐิตา  ขันทอง

นายสันติภาพ  ค้นหา

นางสาวรสนิยม  เนินคนา

นายณรงค์  ช่วยสงค์

นางสาวศศินันท์  ประจงใจ

นายกรวิชญ์  ฟุ้งเฟื่อง

นางโสภา  กายสิทธิ์

ชื่อ-สกุล

นนทบุรี

ปทุมธานี

อุดรธานี

กรุงเทพมหานคร

สตูล

อุทัยธานี

ปราจีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

ตรัง

นนทบุรี

ขอนแก่น

เชียงราย

จังหวัด

:ชุดวิชา

ลำดับที่ หมายเหตุลายมือชื่อ

10 ศิลปศาสตร์

10106 สารสนเทศศาสตร์
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สาขาวิชา :

แขนงวิชา

วิชาเอก :

:

หน้าที่  :  6/7




