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

สถานที่เขารวมกิจกรรม  ณ  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จ.ลําปาง 
สอบวันที ่ 14  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 5740037683 นายนิธิส อัครยาชัย     

2 5740053078 นายเจริญ แกววงษ     

3 5840046048 นายทักษิณ เมืองปง     

4 5840054190 นางสาวดลณพร เตจะสรอย     

5 5930023196 นายไผแดง  อุตรักษ     

6 5940006314 นางสาวธนพร ขาวเหลือง     

7 5940008633 นางสาวพิชญา อาซอ     

8 5940010001 นางนงลักษณ บุญตัน     

9 5940010415 นางสาวทิพยมณฑา จันทนจินดา     

10 5940010944 นางสาวแพรวพรรณ คํามามูล     

11 5940013740 นางสาวนิธิศรา แกวโกมล     

12 5940015802 นางสาวสมจีน เพ็งปฐม     

13 5940018434 นางสาวจิตรกัญญา บริสุทธิ์ศร ี     

14 5940020190 นายชัยชนะ ราตรีสุข     

15 5940024846 นายกษิดิ์เดช วงศโสภา     

16 5940025751 นางสาวอรพรรณ ดาราเพ็ญ     

17 5940029282 นายสมคิด วะเท     

18 5940054413 นายวุฒินันทร  อุดไชย     

19 5940060824 นายฉันทพงศ เสนาคํา     

20 6001004029 นางสาวกรวรรณ  ธนะหม ี     

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

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



2 
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 แผนท่ี......................... 

สถานที่เขารวมกิจกรรม  ณ  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จ.ลําปาง 
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21 6040002054 ดาบตํารวจ ภูม ิจันทรอุทัย     

22 6040002344 นางสาวปภัชญา บุญยรัตน     

23 6040003722 นางสาวมณีทิพย เอี่ยมชาญชัย     

24 6040006758 นายจรัล นิสี     

25 6040007145 นางสาวกษิรา กระธง     

26 6040008697 นายวิเชียร แสงเฮอ     

27 6040011154 นางสาวกนกรัตน เรือนเพ็ชร     

28 6040012913 สิบตํารวจตรี ศิริวัฒน โสภณ     

29 6040013325 นางสาวเบญจาภา เรืองศร ี     

30 6040013887 นางสาวปยธิดา ซื่อนิคม     

31 6040015171 นางสาวกมลรัศม นันตาพิพัฒน     

32 6040015189 นายสมภพ ปาระม ี     

33 6040017268 นางสาวพิชญากร ฟุงพิริยะ     

34 6040017268 นางสาวพิชญากร ฟุงพิริยะ     

35 6040018217 นายปยชาต ิ ธงสัตย     
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36 6040019199 นางสาวศุภมาศ อินตะวงค     

37 6040019199 นางสาวศุภมาศ  อินตะวงค     

38 6040020536 นางสาวนิภาพร หินสม     

39 6040021609 นางสาวอรพรรณ  ทองขาว     

40 6040023654 นายภัทรพงษ  เกิดคํา     

41 6040024967 นายชุติพนธ  ปนตา     
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         (..........................................................................................) 
 


