
ข่าวด่วน ส าหรับนักศึกษาทุกท่าน 
 

 1.  ด้วยชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินมีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สาขาวิชา
นิติศาสตร์จึงได้จัดท าเอกสารประกอบชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 
  -  ตัวบทพร้อมเน้นมาตราส าคัญ 
  -  วิเคราะห์ค าพิพากษาฎีกาส าคัญ 
  -  ตัวอย่างค าถามและแนวตอบข้อสอบอัตนัย 
 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการสอบชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ให้นักศึกษาและผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ โดยด่วน 
(พิมพ์จ านวนจ ากัด) โดยซื้อธนาณัติในราคาเล่มละ 190 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)  
 2.  สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดท าเอกสารประกอบชุดวิชา  1.  กฎหมายพาณิชย์ 1    2. กฎหมาย อาญา 1  3.  กฎหมายแพ่ง 1    
ซึ่งประกอบด้วย  
  -  ตัวบทพร้อมเน้นมาตราส าคัญ 
  -  วิเคราะห์ค าพิพากษาฎีกาส าคัญ 
  -  ตัวอย่างค าถามและแนวตอบอัตนัย 
สนใจสั่งซื้อธนาณัติได้ ในราคาเล่มละ 180 บาท    และ  160 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)  ตามรายละเอียดด้านล่าง 
 3.  สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดท าวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน โดยสั่งซื้อธนาณัติในราคาเล่มละ 90 และ 120  
บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) ปีละ 2 เล่ม (ฉบับเดือนเมษายน-สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน – มีนาคม ) มีเฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย
บางส่วนของแต่ละชุดวิชา  
 โดยซื้อธณาณัติเท่านั้น    สั่งจ่ายในนาม รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน ปทจ.หลักสี่ พร้อมใบสั่งซื้อ ส่งไปที่ รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวง
ชน สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
  

ใบสั่งซ้ือเอกสาร 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ตัวบรรจง) 
ที่ อ ยู่  ห รื อ ส ถ าน ที่ ติ ด ต่ อ เล ข ที่ …………………………………...………………ห มู่ ที่ ………….…………….ต ร อ ก /ซ อ ย………………………………………………..……
ถนน………………………………………………………………..ต าบล/แขวง………………………………………………………………..อ าเภอ/เขต…………………………………….………
จังหวัด………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………………โทรศัพท…์………………………………………………. 
มีความประสงค์สั่งซ้ือ 
 เอกสารประกอบชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ราคาเล่มละ 190 บาท จ านวน….………………………เล่ม  รวมเป็นเงิน………………….……………..….บาท 
 เอกสารประกอบชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1  ราคาเล่มละ 180 บาท     จ านวน……………………….……เล่ม รวมเป็นเงิน………………………………….…บาท 
 เอกสารประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ราคาเล่มละ 160 บาท จ านวน……………………………….…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..………….…บาท 
 หลักกฎหมายแพ่ง 1 ราคาเล่มละ 160  บาท จ านวน………………………………….…….เล่ม              รวมเป็นเงิน……………………..…………..…บาท 
 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี ....................... ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน...................เล่ม   รวมเป็นเงิน………………….บาท 
 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี ....................... ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน...............…เล่ม   รวมเป็นเงิน….….……..……บาท 
 วารสารกฎหมายฉบับพิเศษ เล่มแรก ราคาเล่มละ 120 บาท จ านวน……………………………………….…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………………..……บาท 
 วารสารกฎหมายฉบับพิเศษ เล่มสอง ราคาเล่มละ 150 บาท จ านวน……………………………………….…….เล่ม  รวมเป็นเงิน..........………..…………….……บาท 
 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น.............................................บาท 
 
 

       ลงช่ือ..……………………..………………………………………………………………. 
              (……………………..………………………………………………………………) 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  โทร. 02-504-8361-5  และใบสั่งซ้ือสามารถส าเนาได้ 
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ใบสั่งซื้อวารสารกฎหมาย 
 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ตัวบรรจง) 
ที่อยู่ หรือสถานท่ีติดต่อเลขท่ี……………………………...........หมู่ที…่………………………………ตรอก/ซอย……………………………………………………………………………. 
ถนน…………………………………………………......................ต าบล/แขวง………………………………………………..อ าเภอ/เขต…………………………………………………… 
จังหวัด………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………………โทรศัพท…์………………………………………………. 
มีความประสงค์สั่งซ้ือ 
 

  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2555 ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 90 บาท จ านวน...............เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2555 ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 90 บาท จ านวน......…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2556 ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 90 บาท จ านวน...............เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2556 ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 90 บาท จ านวน......…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2557 ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน...............เล่ม รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2557 ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน......…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2558 ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน...............เล่ม รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2558 ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน......…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2559 ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน...............เล่ม รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
ต้ังแต่ฉบับเดือนกันยายน  2559 มีแฉลยข้อสอบของ นักศึกษาปริญญาโท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2559 ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน......…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2560 ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน...............เล่ม รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2560 ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน......…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2561 ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน...............เล่ม รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2561 ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน......…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2562 ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน...............เล่ม รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2562 ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน......…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2563 ฉบับเดือนเมษายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน...............เล่ม รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2563 ฉบับเดือนกันยายน  เล่มละ 120 บาท จ านวน......…….เล่ม  รวมเป็นเงิน……………………..……บาท 
 
 
       ลงช่ือ..……………………..………………………………………………………………. 
        (………………………………………………………………………) 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  โทร. 02-504-8361-5  และใบสั่งซ้ือสามารถส าเนาได้ 


