
 

 
 

ใบสมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 

เปิดรับสมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธริาช ตั้งแต่ ปี 2559 – ปี 2561 

ด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์เปิดรับสมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี 2557- ปี 2561  โดย 
1 ปี มีจ านวน 2 ฉบับ ราคาฉบับละ 120 บาท (รวมบทความทั่วไป ,แนะน ากฎหมายใหม่ ค าพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบชุด
วิชา, วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชา)   

              พิเศษ ส าหรับท่านที่สมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธริาช  
แถมฟร ี!!! วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 1 เลม่ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบสมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาราช (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

ชื่อ....................................................................................นามสกุล..............................................................................................................

ที่อยู่ หรือสถานที่ติดต่อ................................................................................................................เลขที่………………......... หมู่ที่…........………

ตรอก/ซอย…………………………..…………ถนน………………………………..…….……………ต าบล/แขวง………………………………………………….……….

อ าเภอ/เขต…………………….………………………………..จังหวัด……………………………………….………..…..รหัสไปรษณีย…์……….………………………

โทรศัพท์ที่ท างาน……………………………………………..………..…………โทรศัพท์มือถือ………………….….………….………………………………………….

มีความประสงค์ขอสมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหนังสือ 
ราคาเล่มละ 

(บาท) 
จ านวน 
(เล่ม) 

รวมเป็น
เงิน 

(บาท) 
1 เอกสารประกอบชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 190   
2 เอกสารประกอบชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1   180   
3 เอกสารประกอบหลักกฎหมายแพ่ง 1 160   
4 เอกสารประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา 1 180   
5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 150   
6 วารสารกฎหมายฉบับพิเศษ เล่มแรก 120   
7 วารสารกฎหมายฉบับพิเศษ เล่มสอง 150   
8 หลักกฎหมายตัวแทน 40   
9 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน ปี 2545 50   
10 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2545 50   
11 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน ปี 2546 50   
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(บาท) 
12 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2546 50   
13 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน ปี 2547 50   
14 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2547 50   
15 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2548 50   
16 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2549 50   
17 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน ปี 2551 50   
18 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2551 50   
19 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2552 50   
20 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน ปี 2553 50   
21 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2553 50   
22 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน ปี 2554 50   
23 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2554 50   
24 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน ปี 2555 90   
25 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2555 90   
26 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน ปี 2556 90   
27 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2556 90   
28 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมิถุนายน ปี 2557 120   
29 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนธันวาคม ปี 2557 120   
30 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนกันยายน ปี 2558 120   
31 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมีนาคม ปี 2559 120   
32 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนกันยายน ปี 2559 120   
33 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมีนาคม ปี 2560 120   
34 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนกันยายน ปี 2560 120   
35 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนมีนาคม ปี 2561 120   
36 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนกันยายน ปี 2561 120   
 รวม   

หมายเหตุ ล าดบัที่ 31-32, 33-34, 35-36 สั่งซื้อเป็นปี แถมวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 1 เล่ม 

(รายละเอียดการช าระเงิน) 
 

การช าระเงินค่าสมัครสมาชิก สามารถช าระทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งโดยธณาณัติสั่งจ่าย  ปทจ.หลักสี่   ในนาม              
รองศาสตราจารย์  วิกรณ์ รักษ์ปวงชน พร้อมแนบใบสมัครสมาชิก ส่งไปที่ รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน สาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  โดยจะถือวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ (สาขาวิชารับผิดชอบค่าจัดส่ง) 

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร 0-2504-8361-5 และ
สามารถโหลดใบสั่งจองไดจ้ากทางอินเตอร์เน็ตที่ http://law.stou.ac.th/  
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