
1.  ชื่อชุดวชิา   81713 การวเิคราะห์การเมือง

2.  รายละเอียด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายชื่อนักศึกษา 
 ล าดับ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ

1 2638000188 นางสาว หทัยชนก พยัคฆคี์รินทร น่าน

2 2608001166 นาง จิราพร  คุ้มสว่าง กาญจนบุรี

3 2638000055 นาย เจษฎา  เรืองรัตน์ ก าแพงเพชร

4 2638000063 นาย พงศธร  สงวนทรง นนทบุรี

5 2638000097 นาย วรากร  วรุณเจริญธรรม กรุงเทพมหานคร

6 2638000105 นางสาว พราวภิราษ สมเพชร ปทุมธานี

7 2638000246 นาย อาทิตย์  แหล่งสนาม กรุงเทพมหานคร

8 2638000287 นาย ภูวดิน  สอนสุภาพ กรุงเทพมหานคร

9 2638000378 นางสาว พรรษา  ทับทิมศรี กาญจนบุรี

10 2638000386 นางสาว มินตรา สาสิล อุทัยธานี

11 2638000436 นางสาว จิตรานุช จันทรุทิน นนทบุรี

12 2638000469 นางสาว บุญฑิตา บรรพบุรุษ กรุงเทพมหานคร

13 2638000550 ร้อยตรี ศุภวุฒิ ผ่องพุฒิ นนทบุรี

14 2638000576 นาย ปรีชา ชาทิพฮด ฉะเชิงเทรา

15 2638000600 นางสาว ปัทมาภรณ์  ศรีสร้อย ระยอง

16 2638000626 นาย เด่น ไชยสุทธิ์ ชลบุรี

17 2638000642 นาย ชลิต ไพราม ระยอง

18 2638000659 นาย ปัญญา เวียงนนท์ ระยอง

19 2638000865 นางสาว ศรีสุดา ควรค านึง นนทบุรี

20 2638000923 นางสาว จิตตราภรณ์ เมฆธูป นนทบุรี

* หากนักศึกษาท่านใดไมม่รีายชื่อกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ดว่น

เข้ม วนัที ่1 – 2  พฤษภาคม 2564

ผศ.ดร.ธนศักดิ์  สายจ าปา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสริม 2 วนัที ่17 – 18  กรกฎาคม  2564

เสริม 1 วันที ่12 – 13  มิถนุายน 2564

ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปกีารศึกษา 2563

วนัทีส่ัมมนาเข้ม/เสริม อาจารยส์ัมมนาเสริม

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานทีส่ัมมนาเสริม

ศูนยส์ัมมนาเสริม มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสริม 1 วันที ่12 – 13  มิถนุายน 2564



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปกีารศึกษา 2563

1.  ชื่อชุดวชิา   81713 การวเิคราะห์การเมือง

2.  รายละเอียด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายชื่อนักศึกษา 
 ล าดับ รหสันักศึกษา จังหวัด หมายเหตุ

1 2618000190 ร้อยโท ปัญญาทิพย์ ศักด์ิศรี ยโสธร

2 2638000022 นางสาว กวินตรา ธีรกานต์พร อุบลราชธานี

3 2638000147 นาง คะนึงนิตย์ เคนชมภู ชัยภูมิ

4 2638000485 นางสาว พรรณิภา สุพรหมอินทร์ เลย

5 2638000543 นางสาว สุภาพร ทาสีด า อุดรธานี

6 2638000568 นาย พันกร คันธี อุดรธานี

7 2638000592 นางสาว ปรียนันท์ วุฒิพงษ์ มหาสารคาม

8 2638000667 นาย พิพรจ มาตะรักษ์ บึงกาฬ

9 2638001038 นางสาว กาญจนา จิตจักร อุดรธานี

ศูนยส์ัมมนาเสริม ศูนยว์ทิยาพัฒนา มสธ. จ.อุดรธานี กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

* หากนักศึกษาท่านใดไมม่รีายชื่อกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ดว่น

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์  สิทธิ

เข้ม วนัที ่1 – 2  พฤษภาคม 2564

สถานทีส่ัมมนาเสริมอาจารยส์ัมมนาเสริมวนัทีส่ัมมนาเข้ม/เสริม

ชื่อ-สกุล

ศูนยว์ทิยาพัฒนา มสธ. จ.อุดรธานีเสริม 2 วนัที ่17 – 18  กรกฎาคม  2564

ศูนยว์ทิยาพัฒนา มสธ. จ.อุดรธานีเสริม 1 วนัที ่12 – 13  มิถุนายน 2564



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปกีารศึกษา 2563

1.  ชื่อชุดวชิา   81713 การวเิคราะห์การเมือง

2.  รายละเอียด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายชื่อนักศึกษา 
 ล าดับ รหสันักศึกษา จังหวัด หมายเหตุ

1 2638000071 นาย ชลธิศ เข้มแข็ง ภูเก็ต

2 2638000139 ร้อยโท ธรรมวุฒิ พรหมทอง สงขลา

3 2638000204 นาย ศราวุฒิ เกตแก้ว นครศรีธรรมราช

4 2638000279 นาย สิรวิชญ์ จีนย้าย นครศรีธรรมราช

5 2638000501 นางสาว ภัคจิรา สระโร ระนอง

6 2638000881 นางสาว นันท์สิตา ศรีรักษา สุราษฎร์ธานี

7 2638000956 นางสาว จิตรลดา รจนา นครศรีธรรมราช

8 2638001046 นาย ธนพล จิโสะ ระนอง

9 2638001053 นาย อลังก์สิริ ศรีรัตน์ นครศรีธรรมราช

10 5630168234 นาย เณฏิวุฒิ ไชยทองค า ยะลา

* หากนักศึกษาท่านใดไมม่รีายชื่อกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ดว่น

ศูนยส์ัมมนาเสริม ศูนยว์ทิยาพัฒนา มสธ. จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

ศูนยว์ิทยาพัฒนา มสธ. จ.นครศรีธรรมราชเสริม 1 วนัที ่12 – 13  มิถุนายน 2564

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.พิศาล  มุกดารัศมี

เข้ม วนัที ่1 – 2  พฤษภาคม 2564

สถานทีส่ัมมนาเสริมอาจารยส์ัมมนาเสริมวนัทีส่ัมมนาเข้ม/เสริม

ชื่อ-สกุล

ศูนยว์ิทยาพัฒนา มสธ.  จ.นครศรีธรรมราชเสริม 2 วนัที ่17 – 18  กรกฎาคม  2564



ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท   สาขาวชิารัฐศาสตร์

ประจ าภาคปลาย  ปกีารศึกษา 2563

1.  ชื่อชุดวชิา   81713 การวเิคราะห์การเมือง

2.  รายละเอียด เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายชื่อนักศึกษา 
 ล าดับ รหสันักศึกษา จังหวัด หมายเหตุ

1 2608000721 นางสาว ชวลักษณ์ เชื้อสายอิน อุตรดิตถ์

2 2638000220 นางสาว พิจิกาญจน์ เดชะ เชียงใหม่

3 2638000253 นาย วีระพล อิทธิมา อุตรดิตถ์

4 2638000535 ร้อยโท นิติวัฒน์ มะโนปิง พิษณุโลก

5 2638000873 นางสาว พิมลพรรณ หมอช้าง ล าปาง

6 2638000972 นางสาว กัลญารัตน์ ประเสริฐขรวงศ์ ล าปาง

7 2638001020 นาย ปภังกร เทพอินทร์ น่าน

* หากนักศึกษาท่านใดไมม่รีายชื่อกรุณาแจ้งทีส่าขาฯ ดว่น

สถานทีส่ัมมนาเสริมอาจารยส์ัมมนาเสริมวนัทีส่ัมมนาเข้ม/เสริม

ศูนยส์ัมมนาเสริม ศูนยว์ทิยาพัฒนา มสธ. จ.ล าปาง กลุ่มที ่ 1  (รอบ....................)

ชื่อ-สกุล

ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จ.ล าปางเสริม 2 วนัที ่17 – 18  กรกฎาคม  2564

ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จ.ล าปางเสริม 1 วนัที ่12 – 13  มิถุนายน 2564

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.วรวลัญช์  โรจนพล

เข้ม วนัที ่1 – 2  พฤษภาคม 2564



เวลา 09.00 – 16.00 น.



เวลา 09.00 – 16.00 น.



เวลา 09.00 – 16.00 น.



เวลา 09.00 – 16.00 น.


