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1.  ชือ่ชดุวิชา   82712 ประชาสังคมและชมุชนท้องถ่ิน

2.  รายละเอียด เวลา..09.00 - 16.00

3. รายชือ่นักศึกษา 

 ล าดบั รหัสนักศึกษา จังหวัด หมายเหตุ

1 2648000467
2 2648000475
3 2648000483
4 2648000491
5 2648000509
6 2648000558
7 2648000574
8 2648000590
9 2648000608
10 2648000939
11 2648000947
12 2648001085
13 2648001200
14 2648001218

ขอ้มลูการสัมมนาเสริมประจ าชดุวิชา

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565

ศูนย์สัมมนาเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช กลุม่ที่  1  (รอบ....................)

วันที่สัมมนาเขม้/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม

เสริมที่ 1 วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565

ผศ.ดร.ขจรศักดิ ์ สิทธิ Microsoft TeamsE-leaning วันที่ 1 – 15 ธ.ค. 2565

              วันที่ 1 – 15 ม.ค. 2566

ชือ่-สกุล

นายมิตร จนัทาสี
นางสาววนิดา คงแสง
นายอดลูย์ ระลกึมลู

นางสาวชนกกานต์ ลอ่งลอย
สบิต ารวจตรี พชรพล บวัสด
นายเศกสทิธ์ิ เอ่ียมสทิธ์ิ

นายกิตตธิัช วาดโคกสงู
นายวชัรากร เลศิด้วยลาภ

* หากนักศึกษาท่านใดไมม่รีายชือ่กรุณาแจ้งที่สาขาฯ ดว่น

นายนรากร ไพจิตร
นายชนินทร์ อ๋องหงวน
นายวนัอิดรีส หะยีเยะ
นายปรีชา พฒันะแสง

นางสาวเพ็ญนภา พนัธ์ค าภู
นายฉตัรมงคล คดิโสดา


