
          เพื่อใหก้ารด าเนนิการสอบไลร่ะดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ ประจ าภาคเรียนที่  1    ปีการศกึษา  2555

วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนกัศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

อังคาร ท่ี 31 ก.ค. 55 นางฐติิมา - น.ส.สุธรีา

08.00 - 11.00 น. 177321-001 60 SB 4106 อ.วสุ - น.ส.จารุณี

(หอ้งเดยีวกับภาคปกต)ิ

พธุ ท่ี 1 ส.ค. 55 นางวรันธร - น.ส.มณีเนตร

15.30 - 18.30 น. 176100-001 70 SB 4106 นายสวัสดิ ์- นายทินกฤติ

70 SB 4107 อ.นัทมน - น.ส.นฐิิณี

40 SB 4201 อ.ทศพล - น.ส.วราลักษณ์

40 SB 4202 น.ส.สุธีรา -  น.ส.วัชลาวล ี  ค าบุญเรือง

176100-002 43 SB 4203 รศ.สมชาย - น.ส.สมพร

43 SB 4208 นางฐิตมิา - น.ส.พรรณพมิล

43 SB 4209 นางศรัณย์ธร - อ.พลอยแกว้

42 SB 4210 น.ส.จารุณี - นายพันธ์นริศร์

42 SB 4301 นางอัมพวรรณ - นายพงศพ์พิัฒน์

เสาร์ ท่ี 4 ส.ค. 55 น.ส. สมพร -  น.ส. พรรณพมิล

12.00 - 15.00 น. 177103-001 65 SB 4105 น.ส.นฐิิณี - นางฐิตมิา

64 SB 4106 น.ส.สุธิดา สุมณศริิ - น.ส.ประทุมวรรณ์ บัวรินทร์

พุทธศักราช  2551  จงึแตง่ตัง้กรรมการคุมสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ตามตารางสอบไลด่ังตอ่ไปนี้ 

___________________________________

ค าสั่งคณะนติิศาสตร์

ท่ี    072    /2555

เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการคุมสอบกลางภาค  และผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปกีารศึกษา 2555

ระดับปรญิญาตร ี(ภาคปกติ)

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  40 แหง่พระราชบัญญัต ิมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 
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วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนกัศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

เสาร์ ท่ี 4 ส.ค.55 น.ส. สมพร -  น.ส. พรรณพมิล

12.00 - 15.00 น. 177330-001 37 SB 4210 อ.สาลณีิ - นางศรัญญา ใจอนิตะ๊

177330-001 37 SB 4209 นางสาริกา สุระนาถ - นางศรัณย์ธร

เสาร์ ท่ี 4 ส.ค.55 น.ส.สมพร - นายพงศ์พพิฒัน ์

น.ส.มณีเนตร

15.30 - 18.30 น. 176101-001 62 SB 4105 อ.ชญามณี - นางสาวจารุณี

176101-002 55 SB 4106 อ.พลอยแกว้ - อ.ณัฐพงศ ์ เลีย่ว

55 SB 4107 นายทินกฤต ิ- น.ส.วมิล สทิธิโอสถ

35 SB 4201 นางศรัณย์ธร - น.ส.พมิพช์นก  สุริยะวงค์

176101-003 85 SB 1122 น.ส.ประทุมวรรณ์ บัวรินทร์  -  นายวุฒศิักดิ ์กาไว

176101-004 39 SB 4202 น.ส.ยุพเรศ รัตนทยา -  นายประพัฒน ์ พุทธค า

39 SB 4203 น.ส.นฐิิณี - น.ส.สุธีรา

39 SB 4208 นายพนม เข็มขาว - น.ส.สาริกา สุระนาถ

39 SB 4209 น.ส.สรชา สันตตรัิตน ์- นางสุนทรี  โตวัฒนน์มิติร

176101-005 25 SB 4402 นางศริินันท์  โอสถ 

22 SB 4403 นายสารัตถ ์ ขัตตยิะ      

176101-006 36 SB 4210 อ.สาลณีิ - น.ส.ธัญวรัชม ์วงษา

36 SB 4301 น.ส.พรรณพมิล - น.ส.วัชลาวล ีค าบุญเรือง

37 SB 4302 นางสุวรักษ์ อศิรางกูร ณ อยุธยา - นายมนัส เขื่อนแกว้

อาทิตย์ ท่ี 5 ส.ค.55 นายสวัสดิ์ - น.ส.นฐิณีิ

12.00 - 15.00 น. 177285-001 105 SB 1122 นายพงศพ์พิัฒน ์- นางฐิตมิา

อาทิตย์ ท่ี 5 ส.ค.55 น.ส.นฐิณีิ - น.ส.วราลักษณ์

15.30 - 18.30 น. 176211-001 85 SB 1122 น.ส.สุธีรา - น.ส.พรรณพมิล

66 SB 4105 อ.สุธาสนิ ี- น.ส.สมพร

176211-002 21 ศูนย์ล าพูน อ.ทยากร  อนิทร์อุดม - อ.รัศมิล์ภัส ศริิวัฒน์

176211-003 63 SB 4106 นางพมิพศิา มณีจันทร์ -  อ.คาธัต ทองพูน

63 SB 4107 น.ส.ผุสด ี ใจชุม่ใจ - นายสวัสดิ์

35 SB 4201 น.ส.มณีเนตร  - นายทินกฤติ

น.ส.สุธิดา สุมณศริิ 
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วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนกัศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

จันทร์ ท่ี 6 ส.ค.55 นางอัมพวรรณ - น.ส.นฐิณีิ

12.00 - 15.00 น. 177242-001 50 SB 4107 ผศ.ชาตรี - น.ส.จารุณี

31 SB 4210 นางฐิตมิา - น.ส.มณีเนตร

176241-001 19 SB 4409 น.ส.วราลักษณ์

19 SB 4410 นายทินกฤติ

อังคาร ท่ี 7 ส.ค.55 นางวรันธร  - นายพนัธ์นรศิร์

12.00 - 15.00 น. 177334-002 42 SB 4106 น.ส.จารุณี - น.ส.สุธีรา

             ทัง้นี้ ใหก้รรมการคุมสอบมหีนา้ที่รับผิดชอบใหก้ารสอบเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการคุมสอบของคณะนติศิาสตร์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ลงวันที่ 23  กันยายน พ.ศ.2554  โดยเคร่งครัด

                 สัง่  ณ  วันที่          27         กรกฎาคม  พ.ศ. 2555

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาตรี  เรืองเดชณรงค)์

 คณบดคีณะนติศิาสตร์

น.ส.สมพร 


