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แบบฟอรมรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา 
 แผนท่ี......................... 

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 6  ธันวาคม  2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ลําดับ
ที่ 

รหัสประจําตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) 

คะแนน หมายเหตุ 

1 5240041565 นายอุบล  ทศธรรม     

2 5240130319 นายชัยประเสริฐ  อุปรา     

3 5340003598 ดาบตํารวจ ภูมกิิต ิ ขุนพิลึก     

4 5540042172 นายสุธาภรณ  โรจนกุล     

5 5640005954 นางสาวพรทิพา คําดี     

6 5740032189 นายสนธยา  มูลปอ     

7 5740055941 นายพิเชษฐ  ไตรบุตร ี     

8 5840001084 นางสาวสุมินตรา  ทะรีสุข     

9 5840002116 นางสาวสุพัตรา  ขาวสําลี     

10 5840010184 นายอิสระ  ลีเจริญศิร ิ     

11 5840012396 นายทองแท  แตงทรัพย     

12 5840020191 นายมนตร ี เหล็มเตะ     

13 5840049232 นายณัฐชาคริต  พูลเกษ     

14 5840049315 นางสาวขวัญฤด ี ดวงหมื่น     

15 5840049562 นายวีระวัฒน  ใจบุญ     

16 5840054984 นายโกเมศ  พุทธสอน     

17 5840055742 นายชัยยศ  สายฟาแลบ     

18 5940003659 นายนัทวุฒ ิ สวัสดิ์สุข     

19 5940004525 นางสาวศิมณฑกาญจน  นิยมศิลป     

20 5940006173 นางสาวณัฐชา  ชื่นชอบ     

 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูควบคุม 

         (..........................................................................................)  
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แบบฟอรมรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา 
 แผนท่ี......................... 

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 6  ธันวาคม  2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ลําดับ
ที่ 

รหัสประจําตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) 

คะแนน หมายเหตุ 

21 5940006827 นางสาวกาญจนา เสียงทอง     

22 5940007734 นางสาวกนกวรรณ  ไชยทองยศ     

23 5940008245 นายดนุชา ผลเนืองมา     

24 5940008278 นางสาวสาธิยา คูณราช     

25 5940008930 นายนวพล ลัคนากุล     

26 5940009532 สิบตํารวจตร ีอนุรักษ กาวัลย     

27 5940016347 สิบตํารวจตรี ภากร  ศรีฤกษ     

28 5940019663 นายพีรวัส นิ่มวงศ     

29 5940019937 นางสาวนานาพร โกสินทรเสนีย     

30 5940022386 นางสาวกฤตยา วีระพันธ     

31 5940025256 นายชวณัฎฐ นามวิชา     

32 5940028730 จาสิบตํารวจ พิศาล  เพ็ชรนิล     

33 5940035065 นายสิทธ ิ แกวเบี่ยง     

34 5940040594 นายสาธิต  ทองนาค     

35 5940041626 สิบตํารวจตรี วิษณ ุ ศิริทร     

 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูควบคุม 

         (..........................................................................................)  
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แบบฟอรมรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา 
 แผนท่ี......................... 

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 6  ธันวาคม  2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ลําดับ
ที่ 

รหัสประจําตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) 

คะแนน หมายเหตุ 

36 5940042194 นายสังเวียน  เดชบัว     

37 5940044638 นายณัฐพล  คงรอด     

38 5940049314 นายไกรสร  ดงบัง     

39 5940049652 นางสาวอามิสราษ  ฤทธิ์เดช     

40 5940049702 นางสาวสุขฤทัย  ดีพราหมณ     

41 5940050270 นางสาวภัสพร  ทาวประยูร     

42 5940053555 นางสาวสุจินดา  เทศสนธิ ์     

43 5940055949 นายเชาวลิต  ซื่อสัตย     

44 6040000165 นายปรีชา  สงวนตัด     

45 6040000173 นาวาโท พลกฤษณ  เมฆขุนทด     

46 6040000330 พันตํารวจโท ระลึก  อินทรัศม ี     

47 6040001973 นายอาชวิณ   บุญชู     

48 6040002369 นางสาวกนกพร  กุยแกว     

49 6040002765 นายวรฉัตร  แกววิจิตร     

50 6040003151 นายกันตินันท  จําปาแพง     

51 6040003169 นางสาววิภากร  วัฒนสินธุ     

52 6040003375 นางสาวกัญญาลักษณ  โคตดี     

53 6040003813 นายชิตวรนันต  อิสระตระกูล     

54 6040004043 นายพุฒิเศรษฐ  ประสิทธิพงษ     

55 6040004183 นายอนุวัฒน  โพธิรักษ     

 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูควบคุม 

         (..........................................................................................)  
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แบบฟอรมรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา 
 แผนท่ี......................... 

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 6  ธันวาคม  2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ลําดับ
ที่ 

รหัสประจําตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) 

คะแนน หมายเหตุ 

56 6040004423 นายสิทธิชัย  เอี่ยมนาม     

57 6040004738 นายสักกพล  ศักยพงศา     

58 6040005156 นายสมบูรณ  แพทยรัตน     

59 6040005651 นางสาวชมพูนุท  จิตรเอื้อ     

60 6040006014 นายกวี  สิทธิชัย     

61 6040006105 นายเจษฎา  ราชไมตร ี     

62 6040006808 นายกว ี ตรีเกษมกิจ     

63 6040007004 นายมัชฌิมา จําปา     

64 6040007079 นางสาววันนา  วิลุนระพันธ     

65 6040007285 นางสาวปทมา  ประสิทธิวงษ     

66 6040007707 นางสาวคะนึงนิตย  วิริยโชคอนันต     

67 6040008093 นางสาวอาทิติยา  เลิศประเสริฐกิจ     

68 6040008135 นายพลาพล  บรรจงคชาธาร     

69 6040008713 นางสาวธัญญารัตน  ธัญยรัตนสกุล     

70 6040008747 นางสาวสุดาทิพย  ผิวสุข     

 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูควบคุม 

         (..........................................................................................)  
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แบบฟอรมรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา 
 แผนท่ี......................... 

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 6  ธันวาคม  2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ลําดับ
ที่ 

รหัสประจําตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) 

คะแนน หมายเหตุ 

71 6040010164 นางสาวภัทรจิตรา  รัตตช ู     

72 6040010586 นางสาวสกานต  อัตถาวรวิศาล     

73 6040010867 นายอธิรัช  พจนจิราภรณ     

74 6040010875 นางสาวกุลิสรา  อมรวุฒิทรัพย     

75 6040010982 นายสุพจน ชัยยะรุงโรจน     

76 6040011477 ดร.วชิรพงศ  เกษจินดาธนวัจน     

77 6040011550 รอยตํารวจเอกหญิง ปุณณปวีย  กวมทรัพย     

78 6040011873 นายวรรณศักดิ ์ แกนทรัพย     

79 6040012020 นายวัฒนา  นธีนาม     

80 6040012434 นางสาวเชษฐสุดา  แยมสิน     

81 6040012574 นางสาวทานตะวัน  มูลสาร     

82 6040012657 นายเจริญศักดิ์  พืชนะ     

83 6040012798 นายสมศักดิ์  บุญมาเลิศ     

84 6040013176 นางสาวสุนันท  เลิศฤทธิพงศ     

85 6040013416 วาที่รอยตรีหญิง สุดารัตน  สุทัศน     

86 6040013986 นางสาวภัทราภรณ  เนินกราง     

87 6040014125 นายพีระ  อุดมกิจสกุล     

88 6040014380 นายวรินทร  หยุนเจริญ     

89 6040014463 นางสุนทรีย  จิตรนิยม     

90 6040014695 นายอดิศร  สําราญรื่น     

 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูควบคุม 

         (..........................................................................................)  
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แบบฟอรมรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา 
 แผนท่ี......................... 

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 6  ธันวาคม  2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ลําดับ
ที่ 

รหัสประจําตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) 

คะแนน หมายเหตุ 

91 6040015528 นายวัชรพล  วิบูลยศริน     

92 6040015544 นายธรรมศักย วงศเล็ก     

93 6040015668 นางสาวจรัณยา  แกวกลม     

94 6040015916 นายนิติธร  เลิศศตพร     

95 6040016476 นางสาวละอองดาว บุญยืน     

96 6040017151 นางสาวชลดา ปานกลํ่า     

97 6040017276 นางสาวชุติมา  เลาหวินิจ     

98 6040017292 นางสาววิจิตรา ชางเปย     

99 6040017607 นายณัฐกรณพงษ  แตงกวารัมย     

100 6040017912 นางสาวปภัสณา  จันทวงษ     

101 6040018001 นายนพพล  สุขสัมผัส     

102 6040018340 นายบุญชวย  แกวยา     

103 6040018464 นางสาวสุภาพร  คํามะลิ     

104 6040018670 พระเกียรติรัตน  จันทรดีสุก     

105 6040018985 นางสาววรรณวิมล  รอดอนันต     

 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูควบคุม 

         (..........................................................................................)  
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แบบฟอรมรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา 
 แผนท่ี......................... 

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 6  ธันวาคม  2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ลําดับ
ที่ 

รหัสประจําตัว 
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ 
(09.00 - 12.00 น.) 

ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) 

คะแนน หมายเหตุ 

106 6040019371 นายสมบูรณ  ศรีนวลชาต ิ     

107 6040019801 นายตรีสุด เล้ียวรุงโรจน     

108 6040019827 นางปนัดดา เล้ียวรุงโรจน     

109 6040019942 นาวาอากาศเอก วุฒ ิ นอยเชี่ยวกาญจน     

110 6040020486 นางสาวนารดา  โอฬารานนท     

111 6040020593 นายวัชรากร  สิทธิมาลิก     

112 6040021104 นางสาวพิมพทิพย  เกาะประเสริฐ     

113 6040021435 นางรัชพร  ทวีรุจจนะ     

114 6040022532 คุณนมน  ฉัตรประเทืองกุล     

115 6040025378 นายฐิติวัชร  อรุณสันติวงศ     

116 6040028885 นายธาน ี เกษลุโลม     

117 6040032317 นางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ     

118 6040032721 นายธรายศ  ปยเธียรสวัสดิ ์     

 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูควบคุม 

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

 
 


