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

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2608000721 นางสาว ชวลกัษณ์ เช้ือสายอิน อุตรดิตถ์
2 2618000034 นางสาว เขมะสิริ แสงรอด กาญจนบุรี
3 2618000059 นาย นราฤทธ์ิ ศรีบุญเรือง ชลบุรี
4 2618000075 นาย พสักร ปวงอูป เชียงใหม่
5 2618000117 นาย สุทธิรักษ์ พสกภกัดี ตาก
6 2618000216 นางสาว หทยัภทัร ตรัยวารินทร์ นนทบุรี
7 2618000224 นางสาว ชลธิชา แสงเงิน กรุงเทพมหานคร
8 2618000240 ร้อยต ารวจโท วิวิศน์ ประเสริฐสม นนทบุรี
9 2618000273 นางสาว พทัยา อุบลโพธ์ิค  า นนทบุรี

10 2618000323 ร้อยต ารวจเอก ณฐัชยั คนสูงสิริกุล กรุงเทพมหานคร
11 2618000331 นางสาว นฤมล พรหมภูวลัย์ สระบุรี
12 2618000372 ร้อยต ารวจเอก อรวรรณ บวัสด กรุงเทพมหานคร
13 2618000380 นาย มนสัวี ปานทรัพย์ ราชบุรี
14 2618000521 นาย ณฐัดนยั จอกกระจาย ประจวบคีรีขนัธ์
15 2618000539 นาย กฤศ แอกทอง นครปฐม
16 5610047127 นาย สรายทุธ นิลบุตร กาญจนบุรี

* หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายช่ือกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ด่วน

เสริมที่ 1 วนัที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561

ช่ือ-สกุล

สถานทีสั่มมนาเสริม

เสริมที่ 2 วนัที่ 1 – 2  ธันวาคม  2561

ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2561

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม

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



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2561

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

3. รายช่ือนักศึกษา 

 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2618000547 นาย คุณาพร อั้งโสภณ สมุทรสงคราม
2 2618000554 นางสาว กุลนิษฐ์ ศิริคง ตราด
3 2618000604 นาย รณชยั มัง่ใหม่ ลพบุรี
4 2618000620 พระ จกัรภพ คนัธจนัทร์ กรุงเทพมหานคร
5 2618000844 วา่ท่ีร้อยตรี วรเวช ปริวตัร กรุงเทพมหานคร
6 2618000877 ร้อยตรี สุภาพ แคโอชา กาญจนบุรี
7 2618000885 นาย ณรรฐพงศ์ เรืองวิวฒันโรจน์ สมุทรปราการ
8 2618000893 นาย ตุลย์ อศัวดารากร กรุงเทพมหานคร
9 2618000901 พระมหา ปิยะ บวัอ่อน ฉะเชิงเทรา

10 2618000919 พระมหา จิตรกรณ์ ทา้ยหว้น ฉะเชิงเทรา
11 2618000927 สามเณร สุริยา มานสั ฉะเชิงเทรา
12 2618000935 นางสาว วรัญญา เอ่ียมอาจหาญ อุทยัธานี
13 2618000950 นาย วีระทศัน์ กอชารี ประจวบคีรีขนัธ์
14 2618001008 นาง ลดัดา สมหนองบวั นครสวรรค์
15 5610047101 นาย วิเชียร ประดิษฐ์ศรี กรุงเทพมหานคร

* หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายช่ือกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ด่วน

เสริมที่ 2 วนัที่ 1 – 2  ธันวาคม  2561 รศ.ธโสธร  ตู้ทองค า มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ช่ือ-สกุล

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

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม

เสริมที่ 1 วนัที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561 รศ.ธโสธร  ตู้ทองค า มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2561

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

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2618001016 นางสาว ธนิษฐา คงวิมล ปทุมธานี
2 2618001024 นาย ทวี อินทจกัร์ นครสวรรค์
3 2618001032 ร้อยต ารวจโท อภิวฒัน์ วชัรการุณย์ น่าน
4 2618001073 นาง สุชานาถ ท าชาวนา ล าปาง
5 2618001115 พนัต ารวจตรี วิศรุต อน้มี สมุทรปราการ
6 2618001123 นางสาว ขนิษฐา สอนพรหม เลย
7 2618001289 จ่าอากาศตรี ราชนัย์ บุญนิธิรัตนพงษ์ ก าแพงเพชร
8 2618001297 วา่ท่ีร้อยตรี เพียงพอ นนทไ์พบูลย์ กรุงเทพมหานคร
9 2618001305 สิบเอก พงศกร วฒันาเมธากุล สระบุรี

10 2618001313 สิบต ารวจตรี รสสุคนธ์ เหียดใส กรุงเทพมหานคร
11 2618001321 นาย นฤชา เทพา ล าปาง
12 2618001354 นาย กิตติพนัธ์ มูลสิติ นนทบุรี
13 2618001412 นาย ฐาปนพงษ์ จามพฤกษ์ เชียงใหม่
14 2618001438 นางสาว กานตพิ์ชชา จนัมณี ระยอง
15 2618000984 นาย กฤษฎา ก๋าใจ พิจิตร
16 2618001339 นาย กฤตพล เปรมปรี สุราษฎร์ธานี

* หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายช่ือกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ด่วน

ช่ือ-สกุล

เสริมที่ 1 วนัที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561 อ.ดร.ชัยวฒัน์  ม่านศรีสุข มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

เสริมที่ 2 วนัที่ 1 – 2  ธันวาคม  2561 อ.ดร.ชัยวฒัน์  ม่านศรีสุข มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

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

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2561

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

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2618000026 นาย เอกลกัษณ์ สายดว้ง สุราษฎร์ธานี
2 2618000125 นางสาว ฝารีด๊ะ สุวาหล า สตูล
3 2618000174 นาย กฤษเดช พบสุข สงขลา
4 2618000232 นางสาว เมธินี เมฆกล่ิน นครศรีธรรมราช
5 2618000257 นางสาว กนกวรรณ รัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช
6 2618000265 นางสาว วาสนา แกว้ช่วย สุราษฎร์ธานี
7 2618000349 นาย ชยัศกัด์ิ ไชยพหล ระนอง
8 2618000364 นางสาว อาชิรญาณ์ อรุณรัตน์ พทัลุง
9 2618000422 นาย จ านงค์ อิดม่ิง พงังา

10 2618000430 นางสาว จุรีพร ตรีนนทสกุล นราธิวาส
11 2618000455 นาย พิเชษฐ หลินมา พงังา
12 2618000497 นาย อนุเชตร์ ไชยศร นครศรีธรรมราช
13 2618000968 นาย มีชยั นวลเพชร ปัตตานี
14 2618000992 นางสาว พวงพรรณ กลบัรินทร์ สุราษฎร์ธานี
15 2618001040 นาย อนุรักษ์ เกษรสิทธ์ิ นครศรีธรรมราช
16 2618001065 พระ ทวี หอมเกตุ สงขลา
17 2618001156 นาย จาตุรนต์ ตั้นสกุล ภูเก็ต
18 2618001370 พระ วิทยา เภรีพาส นครศรีธรรมราช
19 2618001396 พระ อนุชา ปญญาสิริ อนุกูล นครศรีธรรมราช
20 2618001388 พระครู สมุห์ณรงคเ์ดช ลมเชย นครศรีธรรมราช

* หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายช่ือกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ด่วน

เสริมที่ 2 วนัที่ 1 – 2  ธันวาคม  2561 รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา

ช่ือ-สกุล

ศุนย์วทิยพัฒนา จงัหวดันครศรีธรรมราช และร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม

เสริมที่ 1 วนัที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ศุนย์วทิยพัฒนา จ.นครศรีธรรมราช



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2561

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

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2608001596 นาย ศรัญยู งามตะคุ นครพนม
2 2618000042 พระ ไกรสร กนัมา เลย
3 2618000067 พระมหา สุรศกัด์ิ สีดาราช หนองบวัล าภู
4 2618000091 นางสาว สุประภา เหลาทอง อุดรธานี
5 2618000133 นาย กิจการ แคหอม บึงกาฬ
6 2618000190 ร้อยโท ปัญญาทิพย์ ศกัด์ิศรี ยโสธร
7 2618000299 นางสาว ประภสัสร ม่วงนาสอน กาฬสินธุ์
8 2618000836 นาย ทรงพล ถนอมชาติ ชยัภูมิ
9 2618000851 นางสาว อภิญญา เพียรภูเขา กาฬสินธุ์

10 2618001081 นาย พนม วิชยัตุง หนองคาย
11 2618001131 จ่าสิบเอก อุเทน เสียงเพราะ บึงกาฬ
12 2618001347 พระ สมพงษ์ นริสฺสโร-ยนัประโคน สุรินทร์
13 2618001362 นาย ส่งศกัด์ิ ช่อทบัทิม สุรินทร์
14 5610047093 พระ เอกพนัธ์ อินภูวา เลย

* หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายช่ือกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ด่วน

ช่ือ-สกุล

เสริมที่ 1 วนัที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561 อ.ดร.ขจรศักดิ์  สิทธิ ศุนย์วทิยพัฒนา จ.อุดรธานี

เสริมที่ 2 วนัที่ 1 – 2  ธันวาคม  2561 อ.ดร.ขจรศักดิ์  สิทธิ ศุนย์วทิยพัฒนา จ.อุดรธานี

ศุนย์วทิยพัฒนา ศุนย์วทิยพัฒนา จ.อุดรธาน ีกลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม


