
1.  ช่ือชุดวชิา   81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
2.  รายละเอยีด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา

1 2628000065 นาย ภคพณ คงทอง
2 2628000131 นาง อรวรรณ ไชยสุวรรณ
3 2628000149 นางสาว สุธญัญา ชราลกัษณ์
4 2628000156 นางสาว นฤมล ช านาญยนตร์
5 2628000289 นางสาว สุพิศ หอมหวล
6 2628000362 นาย พลัลภ มาศพงศ์
7 2628000636 นางสาว ธนภรณ์ บวัทอง
8 2628000826 นางสาว รัชฎาวรรณ วงมุสิก
9 2628000834 สิบต ารวจโท วราวธุ บุญมา

10 2628001329 นางสาว ณิชาพร ทองทิพย์
11 2628001741 พระ สันดุสิต พรหมมี
12 2628001188 นางสาว วนัทนีย์ คงทอง

หมายเหตุ

เสริม 1 วนัท่ี 12 –  13  ตุลาคม 2562
รศ.ธโสธร  ตู้ทองค า

ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. 

จ.นครศรีธรรมราชเสริม 2 วนัท่ี 14 –  15 ธนัวาคม 2562

ช่ือ-สกุล

ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561
ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

1.  ช่ือชุดวชิา   81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
2.  รายละเอยีด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา

1 2628000180 พระ จตุภูมิ กองศรี
2 2628000198 นาย โสภณ ประหา
3 2628000305 นางสาว วารุณี มงคลกูล
4 2628000354 นาย ศุภณฐั ทีปิวฒัน์
5 2628000529 วา่ท่ีร้อยตรีหญิง อนุสรา เยือ่ใย
6 2628000560 นาย ปิยะณฐั อินเทียน
7 2628000594 นางสาว ดวงสมร แกว้กองมูล
8 2628000768 นางสาว เรืองศรี ธิมาชยั
9 2628000859 นางสาว ภทัรวดี ปัญญาสวสัด์ิ

10 2628001386 ดาบต ารวจ ธนภทัร นามมนตรี
11 2628001394 นาย ภาคิน รินทะระ
12 2628001709 วา่ท่ีร้อยตรีหญิง วชิรพฒัน์ เยือ่ใย

หมายเหตุช่ือ-สกุล

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม
เสริม 1 วนัท่ี 12 –  13  ตุลาคม 2562

รศ.ดร.วรารัก เฉลมิพันธุศักดิ์
ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. จ.อุดรธานี

เสริม 2 วนัท่ี 14 –  15 ธนัวาคม 2562 ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. จ.อุบลราชธานี

ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. จ.อุดรธาน ีกลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

1.  ช่ือชุดวชิา   81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
2.  รายละเอยีด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา

1 2628000271 นาย ชยัวฒัน์ สพประสงค์
2 2628000479 พนัจ่าอากาศเอก นพรัตน์ ใจสุธ ารง
3 2628000784 นาย ทรนง กล่ินด่านกลาง
4 2628000842 นางสาว สาลินี จงนบกลาง
5 2628001253 นางสาว ใกลรุ่้ง อุมประโคน
6 2628001279 นางสาว ธญัญลกัษณ์ ธุระพนัธ์
7 2628001287 นางสาว นภาทิพย์ ศาสนโสภณ
8 2628001758 นางสาว อาภา เพง็เลิก
9 2628001899 นาย ไพฑูรย์ รัตนศรี

10 2628001998 นางสาว พลอยภสัสรร์ หอมสาตร์

หมายเหตุช่ือ-สกุล

ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. จ.นครสวรรค์ กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม
เสริม 1 วนัท่ี 12 –  13  ตุลาคม 2562

อ.ดร.ขจรศักดิ์  สิทธิ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ. จ.นครสวรรค์
เสริม 2 วนัท่ี 14 –  15 ธนัวาคม 2562



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

1.  ช่ือชุดวชิา   81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
2.  รายละเอยีด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา

1 2618000273 นางสาว พทัยา อุบลโพธ์ิค  า
2 2618001016 นางสาว ธนิษฐา คงวิมล
3 2628000024 สิบเอก เสกสรรค์ บุญเชิด
4 2628000040 นาย นพรัตน์ ใจสุข
5 2628000057 นาง ณฐัชา ศรีสุทธะ
6 2628000073 นาย ศิระกานต์ เน่ืองสุข
7 2628000123 พระ ณฐัวฒัน์ โสนุช
8 2628000206 นาย ศิรชชั ฤทธ์ิฐิติ
9 2628000230 พนัต ารวจโท สัญชยั มาตรค าจนัทร์

10 2628000255 นางสาว พิชญา ชูแสง
11 2628000297 วา่ท่ีร้อยตรี ฐานนัด์ พทุธิเดช
12 2628000313 นาย วิศิษฏ์ ตั้งตรงกิจวงศ์
13 2628000347 นางสาว นฤมล เกิดเดชา
14 2628000404 นาย ประพาส วงศต์า
15 2628000461 จ่าอากาศเอก เกษมชยั โพธ์ิเกษม
16 2628000503 นาย ทวีลาภ ประสิทธินาวา
17 2628000545 ร้อยต ารวจโท กอบเกียรติ กาญจนจรัส

หมายเหตุช่ือ-สกุล

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

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม
เสริม 1 วนัท่ี 12 –  13  ตุลาคม 2562

อ.วนสั  ปิยะกลุชัยเดช มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
เสริม 2 วนัท่ี 14 –  15 ธนัวาคม 2562



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

1.  ช่ือชุดวชิา   81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
2.  รายละเอยีด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา

1 2628000552 ร้อยเอกหญิง ญาตาวีมินทร์ วรณฏัฐากูร
2 2628000602 นางสาว ชนากานต์ ทพัใหญ่
3 2628000669 นาย ปราชญ์ สันติวฒันา
4 2628000693 นาย สราวธุ จนักอ้น
5 2628000727 นางสาว นยัน์ปพร นาควารีสุวรรณ
6 2628000735 นางสาว ดนิตา โรจนกุลลธร
7 2628000776 นางสาว พชัรี กนัทะ
8 2628000800 นาย พงษช์ยั ชุมปวน
9 2628000818 นางสาว พชัรินทร์ ไชยบาล

10 2628000867 นางสาว ทชัชภร เตม็วิจิตร
11 2628000883 นาย ชนก ทรัพยก์าญจนา
12 2628001147 นางสาว นิศากร มีพรบูชา
13 2628001212 นาย พฒันธรณ์ เนตรประจกัษ์
14 2628001261 นาย กตญัญู ทาต่อย
15 2628001337 นางสาว ณฏัฐ์นรี มงคลดี
16 2628001402 ร้อยตรี จรัส ไชยเสริฐ

หมายเหตุช่ือ-สกุล

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

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม
เสริม 1 วนัท่ี 12 –  13  ตุลาคม 2562

รศ.ดร.พิศาล  มุกดารัศมี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
เสริม 2 วนัท่ี 14 –  15 ธนัวาคม 2562



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

1.  ช่ือชุดวชิา   81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
2.  รายละเอยีด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา

1 2628001410 นางสาว ชลลดา แตงเทศ
2 2628001428 นาย อานนท์ ศรีเดช
3 2628001451 นาย เมธี หงษส์ง่า
4 2628001469 นางสาว ลดามณี อปัมะเย
5 2628001477 นาย เทพนรินทร์ รอดบรรจง
6 2628001485 นางสาว บุษราภรณ์ ไสยมาตร
7 2628001733 นาย พิจกัษณ์ วรสันต์
8 2628001808 นาย ศุภกิตต์ิ กิจพร่ังพร้อม
9 2628001816 นางสาว นนัทิยา วิชิต

10 2628001857 นาวาอากาศตรี ทศพล อ านวยผล
11 2628001881 นาย ณฐัพงษ์ ไตรยสุทธ์ิ
12 2628001907 นาย เฉลิมพล พิษณุ
13 2628001915 นาย พงศธร ขนอม
14 2628001931 นาย อนุวฒัน์ ศรีวิลยั
15 2628001949 นางสาว กรรณิการ์ พินิจ
16 2628001964 นาย ธีรณดลร์ แสนนาม

ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

ศูนย์สัมมนาเสริม มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กลุ่มที ่ 3  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม
เสริม 1 วนัท่ี 12 –  13  ตุลาคม 2562

ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
เสริม 2 วนัท่ี 14 –  15 ธนัวาคม 2562


