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

สถานที่เขารวมกิจกรรม  ณ  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จ.อุบลราชธาน ี
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 5340031417 ร.ต.ท.กฤษฎา  มีรินทะ     

2 5440074978 นายอภินันท  ฝอยทอง     

3 5440076015 นายสมพร  สังขฤกษ     

4 5440077740 นายเขมชาติ  นาเมือง     

5 5640012281 ส.ต.ท.สมพร  บุตรศร ี     

6 5640048905 ด.ต.จตุพล  ปุริสา     

7 5740000889 นายจักรกฤษ  ระวังชนม     

8 5740001325 นายนรากรณ  ทองคําใส     

9 5740001481 นายปฏิญญา  เกตุรุน     

10 5740006076 นายนราธิป  ปราณะ     

11 5740042758 นายทองปน  จันทรทรง     

12 5740051999 ร.ต.วีระชัย  อุนใจ     

13 5840007685 นายบุญมี  วงศบุตร     

14 5840013386 นายวรายุทธ  รักศร ี     

15 5840014426 นางสาวณัฐพร  ยาศร ี     

16 5840017486 นายโชคชัย  แกวสวาง     

17 5840021397 นายชนะชล  พรมลี     

18 5840026362 ส.อ.ณรงคชัย  วรรณสินธ     

19 5840037369 นายสัญชัย  ขันออน     

20 5840040363 นายปณิธาน  บรรณกิจ     

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

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

สถานที่เขารวมกิจกรรม  ณ  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จ.อุบลราชธาน ี
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 5840041809 นายอานนท  คนขยัน     

22 5840046204 นายไชยุทธ  ตรีกุล     

23 5840049943 นายปฏิภาณ  เริ่มคิดการ     

24 5840050859 สิบตํารวจตรี ภาณุทัตต สังรวมใจ     

25 5840058985 นายชัย  สมรภูม ิ     

26 5940008294 นายอภินันท  เมตตาริกานนท     

27 5940009367 นายรณชัย  แกวแสง     

28 5940010246 นายสมบูรณ กรุณา     

29 5940013567 นายณัฐพงศ  จันทรไตรย     

30 5940014540 นางณัฐพร  สงสุข     

31 5940016255 นายจีระศักดิ์  วันทาพรม     

32 5940017519 นางสาวสุพรรษา  นันตะบุตร     

33 5940018269 นางปรินดา  เกตุมาชม     

34 5940019150 นายวุฒิพงษ  นาคสุด     

35 5940020638 นายวิทวัฒน  ดวงทอง     

 
ลงช่ือ................................................................................ผูควบคุม 
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สถานที่เขารวมกิจกรรม  ณ  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จ.อุบลราชธาน ี
สอบวันที ่ 7  ธันวาคม  2560            เวลา 09.00 - 16.30  น. 

 

ลําดับ
ที่ 
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ลายมือชื่อ 
(13.00 - 16.30 น.) 

คะแนน หมายเหตุ 

36 5940022147 นายกิตติคม  ขาวขํา     

37 5940029977 นางสาวสุนันทา  ชิณวัฒน     

38 5940032856 นายทวีทรัพย  เพชราภิรัชต     

39 5940033284 นางสาวนิธินันท  คํานนท     

40 5940047508 นายอริยรัตนบุตร อริยรัตนวงศ     

41 5940058976 นายนิรันด  จงเจริญ     

42 5980000268 นายพันธวัช ปฐมวงศไพรัช     

43 6040008564 พระมหาวิทยา ฐานธมฺโม(หมูนด)ี     

44 6040016450 นายพิฑูรย หอมพนา     

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