
1.  ช่ือชุดวชิา   83712 การส่ือสารทางการเมือง / 83715 การส่ือสารและพลวตัทางการเมือง
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา

1 2618000059 นาย นราฤทธ์ิ ศรีบุญเรือง
2 2618000091 นางสาว สุประภา เหลาทอง
3 2618000117 นาย สุทธิรักษ์ พสกภกัดี
4 2618000190 ร้อยโท ปัญญาทิพย์ ศกัด์ิศรี

5 2618000216 นางสาว หทยัภทัร ตรัยวารินทร์
6 2618000224 นางสาว ชลธิชา แสงเงิน
7 2618000232 นางสาว เมธินี เมฆกล่ิน
8 2618000240 ร้อยต ารวจโท วิวิศน์ ประเสริฐสม
9 2618000299 นางสาว ประภสัสร ม่วงนาสอน
10 2618000380 นาย มนสัวี ปานทรัพย์
11 2618000554 นางสาว กุลนิษฐ์ ศิริคง
12 2618000596 นางสาว ธญัวรีย์ ทิมา
13 2618000851 นางสาว อภิญญา เพียรภูเขา

เสริมคร้ังที ่1 วนัที ่9 - 10  พ.ย. 2562
รศ.ดร.ยทุธพร  อสิรชัย มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

E-learning

ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2562
ศูนย์สัมมนาเสริม มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม



1.  ช่ือชุดวชิา   83712 การส่ือสารทางการเมือง / 83715 การส่ือสารและพลวตัทางการเมือง
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา

1 2618000893 นาย ตุลย์ อศัวดารากร
2 2618000950 นาย วีระทศัน์ กอชารี
3 2618000984 นาย กฤษฎา ก๋าใจ
4 2618001073 นาง สุชานาถ ท าชาวนา
5 2618001081 นาย พนม วิชยัตุง
6 2618001115 พนัต ารวจตรี วิศรุต อน้มี
7 2618001131 จ่าสิบเอก อุเทน เสียงเพราะ
8 2618001297 วา่ท่ีร้อยตรี เพียงพอ นนทไ์พบูลย์
9 2618001305 สิบเอก พงศกร วฒันาเมธากุล
10 2618001313 สิบต ารวจตรีหญิง รสสุคนธ์ เหียดใส
11 2618001354 นาย กิตติพนัธ์ มูลสิติ
12 2628000685 นาย สรายทุธ นิลบุตร
13 2618001339 นาย กฤตพล เปรมปรี

เสริมคร้ังที ่1 วนัที ่9 - 10  พ.ย. 2562
ผศ.ดร.วรวลญัช์  โรจนพล มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

E-learning

ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์
ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2562

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

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม

ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา



1.  ช่ือชุดวชิา   83712 การส่ือสารทางการเมือง / 83715 การส่ือสารและพลวตัทางการเมือง
2.  รายละเอยีด เวลา..09.00 - 16.00.

3. รายช่ือนักศึกษา 
 ล าดับ รหัสนักศึกษา

1 2618000125 นางสาว ฝารีด๊ะ สุวาหล า
2 2618000257 นางสาว กนกวรรณ รัตนวิทย์
3 2618000265 นางสาว วาสนา แกว้ช่วย
4 2618000349 นาย ชยัศกัด์ิ ไชยพหล
5 2618000364 นางสาว อาชิรญาณ์ อรุณรัตน์
6 2618000422 นาย จ านงค์ อิดม่ิง
7 2618000497 นาย อนุเชตร์ ไชยศร
8 2618000968 นาย มีชยั นวลเพชร
9 2618000992 นางสาว พวงพรรณ กลบัรินทร์
10 2618001065 พระ ทวี หอมเกตุ
11 2618001156 นาย จาตุรนต์ ตั้นสกุล
12 2618001370 พระ วิทยา เภรีพาส
13 2618001388 พระครู สมุห์ณรงคเ์ดช ลมเชย

เสริมคร้ังที ่1 วนัที ่9 - 10  พ.ย. 2562
อ.ดร.ขจรศักดิ์  สิทธิ

ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ จ.นครศรีธรรมราช
E-learning

ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์
ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2562

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

วนัทีสั่มมนาเข้ม/เสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานทีสั่มมนาเสริม

ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา


