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

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 7  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 5640006812 นางสาวกิตติกานต  นรศาศวัต     

2 5740046445 นางสาวราตรี  ไมจันทร     

3 5740056139 นางสาวศิรภรณ  กรุยรุงโรจน     

4 5840021439 นายจักนรินทร  ประเสริฐสังข     

5 5840034549 นางสาวศิราณ ี เมฆลอย     

6 5840049562 นายวีระวัฒน   ใจบุญ     

7 5840061344 สิบตรีเกียรติศักดิ ์ ศิริบูรณ     

8 5910008613 นางสาวจุฑามาศ  แสงรัศม ี     

9 5940003303 นายวิสุทธิ ์ ยิ้มเนียม     

10 5940005605 นางสาววิชญา  มุมานะจิตต     

11 5940006389 นางพรวิภา  ไชยนาพันธ     

12 5940007064 สิบตํารวจตรี วุฒิชัย  โพธิ์ทัย     

13 5940008336 นายไพโรจน  ชุณหชัชวาลกุล     

14 5940008419 นางสาวเสาวคนธ  ชางเผือก     

15 5940008765 นายสรวิศิษฎ  อัศวภัทรากร     

16 5940012403 นายพีระ  พัชรินทรตนะกุล     

17 5940012817 นางวรรณ ี อัมภรัตน     

18 5940013831 นายพงษศักดิ ์ สุวรรณเรือง     

19 5940014516 พลตํารวจ สันต ิ บุญสอด     

20 5940016750 นายสมศักดิ์  บุญทัน     

 
 

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

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

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 7  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 5940017154 นายนิตินันต  สุนสันเขต     

22 5940026056 นางพรทิพย  ตรีทวีศักดิ ์     

23 5940037863 นายพจนารถ  บางวิเศษ     

24 5940056665 นายศรีอาริย  เขมฤกษอําพล     

25 5940058893 นางจิระภา  คําสะสม     

26 5940058901 นายธนิวัติ  กลัดเล็ก     

27 5940059784 นายจตุพล  งามทิพานนท     

28 6040000249 นายกมล  ไชยสิทธิ ์     

29 6040000256 นายกนกพงษ  มวงศร ี     

30 6040001270 นางปริยานุช  โพธิ์ขอม     

31 6040001437 นายณัฐพล  คงม ี     

32 6040001817 นายเกียรติศักดิ ์ เจริญศร ี     

33 6040002641 นางสาวสิรวัลภ เรืองชวย  ตูประกาย     

34 6040002708 นายตระกูลศักดิ ์ ขันธวงศ     

35 6040002740 นายสุทัศน  โชตนะพันธ     

 
 

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

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

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 7  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 6040002757 นางอรรัตน  สิทธิบุศย     

37 6040002807 นายสมบัติ  พรมษร     

38 6040003292 นายวัชรพงษ  ศิริวัฒน     

39 6040003383 นายอาทิตย  ชุณหชัชราชัย     

40 6040003813 นายชิตวรนันต  อิสระตระกูล     

41 6040003847 นายเอกพล  อุปทะ     

42 6040004050 นายธนพรรธน  คงแกว     

43 6040004472 นายจิรวัฒน  ประกอบใน     

44 6040004480 นางสาวภัทราวรรณ  แกวมะยม     

45 6040004779 นางสาวพันธุทิพย  ปนแกว     

46 6040004795 นางดารินา  เกื้อสกุล     

47 6040005024 นายไพรัช  มิ่งขวัญ     

48 6040005198 พันเอก อภิชิต  ภิญโญชีพ     

49 6040006295 นายชยกฤต  กวาวสนั่น     

50 6040006915 นายผดุงเดช  อินทรลักษณ     

51 6040007970 นายสมภพ  อุยยานุกูล     

52 6040008556 นายณัฐพงศ  เพชรฤทธิ ์     

53 6040009638 นางราตรี  โกศลจิตร     

54 6040010396 นางสาวเพชราพรรณ ปริมิตร     

55 6040011030 นายเดชา  จิตแสง     

 
 

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

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

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 7  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 6040011071 นางสาวสุนิสา  บุตรสันเทียะ     

57 6040011626 นายธีรศักดิ์  ลมพัทธยา     

58 6040011733 นางสาวศิริพร  แผนประดิษฐ     

59 6040011790 นางสาววรรณพร  บุญหอม     

60 6040012145 นายธนบดี  ศรีมณ ี     

61 6040013036 นายพัฒนศักดิ ์ วรรณะพาหุณ     

62 6040013358 นางปริญดา  สัตตบริพันธ     

63 6040013820 นางสาวพัชรีวัลย  พรายงาม     

64 6040013960 นายเดชสฤษฎ์ิ  หาญรัตนกูล     

65 6040014034 นายเจนพิชญะ  นิธิเรวดีพร     

66 6040015650 นางสาวนภัทชา  โสชาต ิ     

67 6040015668 นางสาวจรัณยา  แกวกลม     

68 6040015890 นายเอกลักษณ  เจริญสวัสดิ ์     

69 6040016013 นางนวลลออ  บุญกิจ     

70 6040016286 นายณัฐพงศ กิตติโสภณพันธุ     

 
 

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

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

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 7  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 6040016633 นางสาวอุทุมพร  เมืองวงษ     

72 6040016641 นายพุฒิพงศ  กองแกว     

73 6040016666 นายอมฤต  เลาสวัสดิ์ชัยกุล     

74 6040016740 นางสาวอรญาณิศวร  ธนกุลไกรวุฒ ิ     

75 6040017037 นายกรินทร  วรรธนะเลาหะ     

76 6040017938 นางสาวมยุร ี สวัสดิ์ศักดิ ์     

77 6040017995 นายวินัย  สิงหทอง     

78 6040019512 นายนพวงศ  ปราบนิกร     

79 6040020106 นางสาวอริสรา  สุวรรณรงค     

80 6040020593 นายวัชรากร  สิทธิมาลิก     

81 6040020767 นางสาวพนิดา  บุญเกิด     

82 6040021294 นางสาวนภสร  บุญแชมพร     

83 6040022086 นายไพศาล  อินทว ี     

84 6040024611 นางสาวกรรณิกา  คําสอน     

85 6040026566 นายสายชล  วิจิตรโสภา     

86 6040027143 นายพิชิต  อักษรจินดารัตน     

87 6040027184 นางสาวอรวรรณ  วัฒนยมนาพร     

88 6040027697 นายมนชยา  ศิริกิจ     

89 6040030550 รอยตํารวจโทสามารถ  ขันธนิเทศ     

90 6040030915 นางดวงกมล   หนูพวงรอย     

 
 

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

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

  



6 

 

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

สถานที่เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
สอบวันที ่ 7  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 6040031970 นายชัยวิชิต   คงเสง     

92       

93       

94       

95       

96       

97       

98       

99       

101       

102       

103       

104       

105       

 
 

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

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

 
 


