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

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  28 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 5140060335 ดาบต ารวจ พงศกร  พิณทอง     

2 5240027192 ว่าที่ร้อยต ารวจตรีหญิง สาริสา  พิณทอง     

3 5640056874 นางสาวอุไรรัตน์  ใบรัก     

4 5840034549 นางสาวศิราณ ี เมฆลอย     

5 5840042567 สิบต ารวจตรี พีรพงษ์  ธงอาษา     

6 5840046774 นางสาวพรณะรินทร ์ หมื่นยิ่ง     

7 5840052384 นางสาวสุภารัตน์  ภูน  าเงนิ     

8 5840053655 พระอร่าม  เมธิโก (ฑิลสายี)     

9 5840055536 สิบต ารวจตรี บัณฑิต  ชูรัก     

10 5840057854 สิบต ารวจตรี ธวัชชัย  ตรีศักดิ์     

11 5940000234 นางสาวกฤษณีภรณ ์ เตชะวรวงศ์สกุล     

12 5940003303 นายวสิุทธิ ์ ยิ มเนียม     

13 5940004269 นายนัทธพนัธ์ สุนทรพลนิ     

14 5940006140 นายศุภชัย  แช่มชงูาม     

15 5940008245 นายดนุชา ผลเนืองมา     

16 5940008336 นายไพโรจน ์ ชุณหชชัวาลกุล     

17 5940008419 นางสาวเสาวคนธ์  ช้างเผือก     

18 5940008765 นายสรวิศิษฎ์  อัศวภัทรากร     

19 5940012817 นางวรรณ ี อัมภรัตน์     

20 5940014516 พลต ารวจ สนัติ  บุญสอด     

 
 

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

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



2 
 

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

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  28 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 5940015877 นายมณฑล  แก่นโพธิ ์     

22 5940017154 นายนิตินนัต ์ สุนสนัเขต     

23 5940022204 นายชัยณรงค ์ โพพินิจ     

24 5940024499 นายนิต ิ สังข์รักษา     

25 5940028169 นางสาวกิตติมา  บูชา     

26 5940047649 สิบต ารวจตรี อภิชาต ิ สาโรจน ์     

27 5940048175 นางสาวพิมลพัส  ศรีมนัสสรปภา     

28 5940050270 นางสาวภัสพร ท้าวประยูร     

29 5940053555 นางสาวสุจินดา  เทศสนธิ ์     

30 5940056541 นางสาวศิริลักษณ ์ ธีระไทย     

31 5940056665 นายศรีอาริย ์ เขมฤกษ์อ าพล     

32 5940058893 นางจิระภา  ค าสะสม     

33 5940058901 นายธนิวัติ  กลัดเล็ก     

34 6040000165 นายปรีชา  สงวนตัด     

35 6040000249 นายกมล  ไชยสิทธิ ์     

 
 

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

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

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 232 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  28 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 6040000256 นายกนกพงษ ์ม่วงศรี     

2 6040000322 นายสชุาต ิ หงษ์ทอง     

3 6040001437 นายณัฐพล  คงมี     

4 6040001791 นางสาวจิราภรณ์  วรรณปะเข     

5 6040001817 นายเกียรติศักดิ์  เจริญศรี     

6 6040002369 นางสาวกนกพร  กุยแก้ว     

7 6040004183 นายอนุวฒัน์ โพธิรักษ์     

8 6040005024 นายไพรัช มิ่งขวัญ     

9 6040006105 นายเจษฎา ราชไมตร ี     

10 6040006295 นายชยกฤต  กวาวสนั่น     

11 6040006295 นายชยกฤต กวาวสนั่น     

12 6040006915 นายผดุงเดช  อินทรลักษณ ์     

13 6040007574 นายเจริญชัย กุลวัฒนาพร     

14 6040008093 นางสาวอาทิติยา เลิศประเสริฐกิจ     

15 6040008713 นางสาวธัญญารัตน์  ธัญยรัตนส์กุล     

16 6040011030 นายเดชา  จิตแสง     

17 6040011071 นางสาวสุนิสา  บุตรสันเทียะ     

18 6040011626 นายธีรศักดิ์ ลมพัทธยา     

19 6040013036 นายพฒันศักดิ ์ วรรณะพาหุณ     

20 6040013416 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุดารัตน ์ สุทัศน์     

 
 

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

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



4 
 

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

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 232 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  28 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 6040013820 นางสาวพชัรีวัลย์ พรายงาม     

22 6040014695 นายอดิศร  ส าราญรื่น     

23 6040015650 นางสาวนภัทชา  โสชาต ิ     

24 6040015890 นายเอกลักษณ ์ เจริญสวัสดิ์     

25 6040016013 นางนวลลออ  บุญกิจ     

26 6040016286 นายณัฐพงศ ์กิตติโสภณพันธุ ์     

27 6040016286 นายณัฐพงศ ์กิตติโสภณพันธุ ์     

28 6040016633 นางสาวอุทุมพร เมืองวงษ์     

29 6040017037 นายกรินทร ์ วรรธนะเลาหะ     

30 6040017151 นางสาวชลดา ปานกล่ า     

31 6040017292 นางสาววิจติรา ช้างเปีย     

32 6040017912 นางสาวปภัสณา  จันทวงษ ์     

33 6040017995 นายวนิัย  สิงห์ทอง     

34 6040018340 นายบุญช่วย แก้วยา     

35 6040019215 นางสาวพัดชา กล่ าถาวร     

 
 

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

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



5 
 

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

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้อง 233 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
สอบวันที่  28 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 6040019371 นายสมบูรณ ์ ศรีนวลชาต ิ     

2 6040019801 นายตรีสุด เลี ยวรุ่งโรจน ์     

3 6040019827 นางปนัดดา เลี ยวรุ่งโรจน ์     

4 6040020593 นายวชัรากร สิทธิมาลิก     

5 6040021294 นางสาวนภสร  บุญแช่มพร     

6 6040022086 นายไพศาล  อินทว ี     

7 6040024488 นางสาวกชพรรณ  รวดขาว     

8 6040024611 นางกรรณิกา ค าสอน     

9 6040027143 นายพชิิต  อักษรจินดารัตน ์     

10 6040027184 นางสาวอรวรรณ  วัฒนยมนาพร     

11 6040030915 นางดวงกมล  หนูพวงร้อย     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

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

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


