
1 
 

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

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จ.ล าปาง 
สอบวันที่  30 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 5740020366 จ่าอากาศตร ีณัฐปคัลภ์ ดีสงคราม     

2 5740037683 นายนิธิส อัครยาชยั     

3 5740044424 นางสาวอาภาภรณ์ เครือศรี     

4 5840011844 นางสาวหทัยกาญจน ์พรหมสินธุ์     

5 5840046048 นายทักษิณ เมืองปงิ     

6 5940003170 นางศรีลา กาวนิชัย     

7 5940005225 นางสาวศศิวิมล รักษาพราหมณ ์     

8 5940006314 นางสาวธนพร ขาวเหลือง     

9 5940008633 นางสาวพชิญา อาซอ     

10 5940010001 นางนงลักษณ์ บุญตนั     

11 5940010415 นางสาวทพิย์มณฑา จันทนจนิดา     

12 5940013740 นางสาวนิธิศรา แก้วโกมล     

13 5940022691 นายสมปอง มาลัย     

14 5940029282 นายสมคิด วะเท     

15 5940047938 นางสาววิจติรา ประวิลา     

16 5940054413 นายวฒุินนัทร ์ อุดไชย     

17 6040002054 ดาบต ารวจ ภูม ิจันทร์อุทัย     

18 6040002344 นางสาวปภัชญา บุญยรัตน ์     

19 6040003722 นางสาวมณทีิพย ์เอ่ียมชาญชัย     

20 6040004688 นางสาวธีร์คณิตฌาน เต็มจิตร ์     

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

         (..........................................................................................)  
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21 6040006311 นางสาวนิศารัตน์ ขาวละออง     

22 6040006758 นายจรัล  นิส ี     

23 6040006931 นายทชิากร สังข์ทอง     

24 6040007145 นางสาวกษิรา กระธง     

25 6040011154 นางสาวกนกรัตน ์เรือนเพ็ชร     

26 6040011923 นายมงคล หมื่นพิลมทอง     

27 6040013325 นางสาวเบญจาภา เรืองศรี     

28 6040013887 นางสาวปิยธิดา ซื่อนิคม     

29 6040015171 นางสาวกมลรัศม ์นันตาพิพัฒน ์     

30 6040015189 นายสมภพ ปาระม ี     

31 6040016823 นายชัยชนะ  ทองแน่น     

32 6040017003 นายนาวี รัตนพันธ์     

33 6040018217 นายปิยชาติ ธงสัตย ์     

34 6040020536 นางสาวนิภาพร หินสม     

35 6040021153 นางสาวสร้อยสุดา สมวงษา     
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36 6040021609 นางสาวอรพรรณ  ทองขาว     

37 6040023654 นายภัทรพงษ ์ เกิดค า     

38 6040024108 นายภานุวฒัน ์ อุดจอม     

39 6040024967 นายชุติพนธ ์ ปินตา     

40 6040030436 นางสาวปัญญากร  สมวงศ ์     
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