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แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
 แผ่นที่......................... 

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  27 พฤศจิกายน 2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) คะแนน หมายเหตุ 

1 5040125576 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธารีถ้อย     

2 5440064417 นางสาวดลยา  อมราภรณ์     

3 5640039623 สิบต ารวจตรีณัฐถนัย เจริญวงศ ์     

4 5740007637 นายพยัคฆภัทร์ โพธิ์ชัยสาร     

5 5740039101 นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุม     

6 5840000060 นายอมร  กิต ิ     

7 5840009533 นายพีระศักดิ์ เอ่ียมละออ     

8 5840020191 นายมนตรี  เหล็มเต๊ะ     

9 5840021439 นายจักนรินทร์ ประเสริฐสังข์     

10 5840041940 สิบต ารวจตรี รณชัย  ปักการะโน     

11 5840045271 นางสาววัชราภรณ ์โคตศักดิ์     

12 5840045297 นางสาวรัตนา บุญเกิด     

13 5840045875 นางสาวภัทลินี  เขตวัฒน์     

14 5840050248 พชริตา ศินราสินธุ์     

15 5840057714 สิบต ารวจตรี อนนท์  ว่องเชิงค้า     

16 5840057722 สิบต ารวจตรี อัครเดช  กลิ่นอุบล     

17 5910008613 นางสาวจุฑามาศ แสงรัศมี     

18 5930061154 นางมณฑาทิพย์  นุ่มกรรณ์     

19 5940000556 นายรังสรรค์ วิมุกตะลพ     

20 5940003659 นายนัทวุฒิ  สวัสดิ์สุข     

 
ลงชื่อ................................................................................ผู้ควบคุม 

         (..........................................................................................)  



2 
 

แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
 แผ่นที่......................... 

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  27 พฤศจิกายน 2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) คะแนน หมายเหตุ 

21 5940006173 นางสาวณัฐชา ชื่นชอบ     

22 5940006389 นางพรวิภา  ไชยนาพันธ์     

23 5940006900 นางสาวอรุณี อินทร์พรม     

24 5940007734 นางสาวกนกวรรณ  ไชยทองยศ     

25 5940008278 นางสาวสาธิยา คูณราช     

26 5940008930 นายนวพล ลัคนากุล     

27 5940009532 สิบต ารวจตรี อนุรักษ์ กาวัลย์     

28 5940013831 นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณเรือง     

29 5940013997 นางสาวสุจิตรา แท่นสอน     

30 5940016347 สิบต ารวจตรี ภากร  ศรีฤกษ์     

31 5940019663 นายพีรวัส  นิ่มวงศ์     

32 5940022386 นางสาวกฤตยา  วีระพันธ์     

33 5940024226 นายคุณากร  สุภาวิทย์     

34 5940025256 นายชวณัฎฐ์ นามวิชา     

35 5940035065 นายสิทธิ  แก้วเบี่ยง     

 
 

ลงชื่อ................................................................................ผู้ควบคุม 

         (..........................................................................................) 
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แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
 แผ่นที่......................... 

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 232 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  27 พฤศจิกายน 2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) คะแนน หมายเหตุ 

1 5940035834 สิบต ารวจตรี รัฐภูม ิ ชาดาเม็ก     

2 5940041626 สิบต ารวจตรี วิษณุ  ศิริทร     

3 5940042194 นายสังเวียน เดชบัว     

4 5940043648 นางสาวอริญญา  เกาะอ้อม     

5 5940049652 นางสาวอามิสราษ์ ฤทธิ์เดช     

6 5940053555 นางสาวสุจินดา  เทศสนธิ์     

7 5940055949 นายเชาวลิต ซื่อสัตย์     

8 5940056962 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจรัตน์  ใจจริม     

9 5940059784 นายจตุพล งามทิพานนท์     

10 6040001270 นางปริยานุช  โพธิ์ขอม     

11 6040002641 นางสาวสิรวัลภ ์เรืองช่วย  ตู้ประกาย     

12 6040002740 นายสุทัศน์  โชตนะพันธ์     

13 6040002765 นายวรฉัตร  แก้ววิจิตร     

14 6040002807 นายสมบัติ  พรมษร     

15 6040003151 นายกันตินันท์ จ าปาแพง     

16 6040003169 นางสาววิภากร  วัฒนสินธุ์     

17 6040003292 นายวัชรพงษ์  ศิริวัฒน์     

18 6040003813 นายชิตวรนันต์  อิสระตระกูล     

19 6040003847 นายเอกพล  อุปทะ     

20 6040004043 นายพุฒิเศรษฐ์  ประสิทธิพงษ์     

 
ลงชื่อ................................................................................ผู้ควบคุม 

         (..........................................................................................)  
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แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
 แผ่นที่......................... 

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 232 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  27 พฤศจิกายน 2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) คะแนน หมายเหตุ 

21 6040004050 นายธนพรรธน์  คงแก้ว     

22 6040004795 นางดารินา เกื้อสกุล     

23 6040005651 นางสาวชมพูนุท จิตรเอื้อ     

24 6040006808 นายกวี  ตรีเกษมกิจ     

25 6040007004 นายมัชฌิมา จ าปา     

26 6040007079 นางสาววันนา  วิลุนระพันธ์     

27 6040007186 นางสาวสามาวดี  งามวงศ์วาน     

28 6040007285 นางสาวปัทมา  ประสิทธิวงษ์     

29 6040007707 นางสาวคนึงนิตย์ วิริยโชคอนันต์     

30 6040008556 นายณัฐพงศ์  เพชร์ฤทธิ์     

31 6040009075 นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริเถียร     

32 6040009117 นางสาวภัททิรา  ยอดค าลือ     

33 6040010164 นางสาวภัทรจิตรา  รัตตชู     

34 6040010586 นางสาวสกานต์  อัตถาวรวิศาล     

35 6040010867 นายอธิรัช  พจน์จิราภรณ์     

 
 

ลงชื่อ................................................................................ผู้ควบคุม 

         (..........................................................................................) 
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แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
 แผ่นที่......................... 

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 233 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  27 พฤศจิกายน 2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) คะแนน หมายเหตุ 

1 6040010875 นางสาวกุลิสรา  อมรวุฒิทรัพย์     

2 6040010982 นายสุพจน์  ชัยยะรุ่งโรจน์     

3 6040011352 นายไชยรัช  เมฆแก้ว     

4 6040011550 ร้อยต ารวจเอกหญิง ปุณณ์ปวีย์  กวมทรัพย์     

5 6040011873 นายวรรณศักดิ์  แก่นทรัพย์     

6 6040012020 นายวัฒนา นธีนาม     

7 6040012434 นางสาวเชษฐ์สุดา  แย้มสิน     

8 6040012574 นางสาวทานตะวัน มูลสาร     

9 6040012665 นางสาวสุลักขณา  คุ้มทรัพย์     

10 6040012822 นางสาววรางคณา มาลัยวงศ ์     

11 6040013176 นางสาวสุนันท์  เลิศฤทธิพงศ์     

12 6040014034 นายเจนพิชญะ นิธิเรวดีพร     

13 6040014125 นายพีระ อุดมกิจสกุล     

14 6040014380 นายวรินทร์  หยุ่นเจริญ     

15 6040015528 นายวัชรพล วิบูลยศริน     

16 6040015544 นายธรรมศักย์  วงศ์เล็ก     

17 6040015668 นางสาวจรัณยา  แก้วกลม     

18 6040015916 นายนิติธร  เลิศศตพร     

19 6040016641 นายพุฒิพงศ์ กองแก้ว     

20 6040016666 นายอมฤต  เลาสวัสดิ์ชัยกุล     

 
ลงชื่อ................................................................................ผู้ควบคุม 

         (..........................................................................................)  



6 
 

แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
 แผ่นที่......................... 

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 233 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  27 พฤศจิกายน 2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) คะแนน หมายเหตุ 

21 6040016740 นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ     

22 6040017607 นายณัฐกรณ์พงษ์  แตงกวารัมย์     

23 6040018001 นายนพพล สุขสัมผัส     

24 6040018464 นางสาวสุภาพร  ค ามะลิ     

25 6040018670 พระเกียรติรัตน์ จันทร์ดีสุก     

26 6040019942 นาวาอากาศเอก วุฒิ น้อยเชี่ยวกาญจน์     

27 6040020106 นางสาวอริสรา สุวรรณรงค์     

28 6040020486 นางสาวนารดา  โอฬารานนท์     

29 6040020544 นางสาวณิชาพร  ภัทรภรพัทธ์     

30 6040021104 นางสาวพิมพ์ทิพย์ เกาะประเสริฐ     

31 6040021435 นางรัชพร  ทวีรุจจนะ     

32 6040022532 คุณนมน ฉัตรประเทืองกุล     

33 6040025378 นายฐิติวัชร อรุณสันติวงศ์     

34 6040027697 นายมนชยา ศิริกิจ     

35 6040028885 นายธานี เกษลุโลม     

 
 

ลงชื่อ................................................................................ผู้ควบคุม 

         (..........................................................................................) 
 



7 
 

แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
 แผ่นที่......................... 

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 331 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  27 พฤศจิกายน 2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) คะแนน หมายเหตุ 

1 6040029909 นายกานตพงศ์ ชูศรี     

2 6040031970 นายชัยวิชิต  คงเส้ง     

3 6040032721 นายธรายศ ปิยเธียรสวัสดิ ์     

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 
 

ลงชื่อ................................................................................ผู้ควบคุม 

         (..........................................................................................) 



8 
 

แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
 แผ่นที่......................... 

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 331 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  27 พฤศจิกายน 2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) คะแนน หมายเหตุ 

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

 
 

ลงชื่อ................................................................................ผู้ควบคุม 

         (..........................................................................................) 
  


