
1.  ช่ือชุดวชิา   83714 กระบวนการและทางเลอืกในการพัฒนา
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00  น.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2618000125 นางสาว ฝารีด๊ะ สุวาหล า สตูล
2 2618000232 นางสาว เมธินี เมฆกล่ิน นครศรีธรรมราช
3 2618000257 นางสาว กนกวรรณ รัตนวิทย์ ระนอง
4 2618000265 นางสาว วาสนา แกว้ช่วย สุราษฎร์ธานี
5 2618000349 นาย ชยัศกัด์ิ ไชยพหล ระนอง
6 2618000364 นางสาว อาชิรญาณ์ อรุณรัตน์ พทัลุง
7 2618000422 นาย จ านงค์ อิดม่ิง พงังา
8 2618000455 นาย พิเชษฐ หลินมา พงังา
9 2618000497 นาย อนุเชตร์ ไชยศร นครศรีธรรมราช
10 2618000968 นาย มีชยั นวลเพชร ปัตตานี
11 2618000992 นางสาว พวงพรรณ กลบัรินทร์ สุราษฎร์ธานี
12 2618001065 พระ ทวี หอมเกตุ สงขลา
13 2618001156 นาย จาตุรนต์ ตั้นสกุล ภูเก็ต
14 2618001370 พระ วิทยา เภรีพาส นครศรีธรรมราช
15 2618001388 พระครู สมุห์ณรงคเ์ดช ลมเชย นครศรีธรรมราช
16 2618001040 นาย อนุรักษ์ เกษรสิทธ์ิ นครศรีธรรมราช

ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2561

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม

ศูนย์วทิยาพัฒนา มสธ. จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

ศูนย์วทิยาพัฒนา มสธ. จ.นครศรีธรรมราช
e-Learning

ช่ือ-สกุล

เสริม 1 วนัที่ 8 - 9  มถุินายน 2562 รศ.ธโสธร  ตู้ทองค า



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2561

1.  ช่ือชุดวชิา   83714 กระบวนการและทางเลอืกในการพัฒนา
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00  น.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2588000949 นาย เชิญ จนัทร์เจก็ ฉะเชิงเทรา
2 2608000259 นางสาว นีรชา จนัทรัมพร พิจิตร
3 2608000432 สิบเอกหญิง อรอ าไพ ค าพิพาก อุบลราชธานี
4 2608000465 นาย สุพฒันา วิเศษ บุรีรัมย์
5 2608000747 นางสาว กวินธิดา ค าแหงผล ปราจีนบุรี
6 2608001208 นางสาว สุพิชฌาย์ ทองสุก สุพรรณบุรี
7 2618000059 นาย นราฤทธ์ิ ศรีบุญเรือง ชลบุรี
8 2618000117 นาย สุทธิรักษ์ พสกภกัดี ตาก
9 2618000299 นางสาว ประภสัสร ม่วงนาสอน กาฬสินธุ์
10 2618000380 นาย มนสัวี ปานทรัพย์ ราชบุรี
11 2618000851 นางสาว อภิญญา เพียรภูเขา กาฬสินธุ์

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

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม
เสริม 1 วนัที่ 8 - 9  มถุินายน 2562 รศ.ดร.ยทุธพร  อสิรชัย มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
e-Learning

ช่ือ-สกุล



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2561

1.  ช่ือชุดวชิา   83714 กระบวนการและทางเลอืกในการพัฒนา
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00  น.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา จังหวดั หมายเหตุ

1 2618000885 นาย ณรรฐพงศ์ เรืองวิวฒันโรจน์ ชลบุรี
2 2618000901 พระมหา ปิยะ บวัอ่อน ฉะเชิงเทรา
3 2618000950 นาย วีระทศัน์ กอชารี ประจวบคีรีขนัธ์
4 2618000984 นาย กฤษฎา ก๋าใจ พิจิตร
5 2618001073 นาง สุชานาถ ท าชาวนา ล าปาง
6 2618001115 พนัต ารวจตรี วิศรุต อน้มี สมุทรปราการ
7 2618001131 จ่าสิบเอก อุเทน เสียงเพราะ บึงกาฬ
8 2618001297 วา่ท่ีร้อยตรี เพียงพอ นนทไ์พบูลย์ กรุงเทพมหานคร
9 2618001305 สิบเอก พงศกร วฒันาเมธากุล สระบุรี
10 2618001313 สิบต ารวจตรี รสสุคนธ์ เหียดใส กรุงเทพมหานคร
11 2618001339 นาย กฤตพล เปรมปรี สุราษฎร์ธานี

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

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม

ช่ือ-สกุล

เสริม 1 วนัที่ 8 - 9  มถุินายน 2562 ผศ.ดร.ธนศักดิ์  สายจ าปา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
e-Learning


