
          เพื่อให้การดําเนินการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจําภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2553 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   74   วรรคหก   และมาตรา  87  ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2551 จึงขอกําหนด วัน เวลา กระบวนวิชา และสถานที่สอบ ดังตารางต่อไปนี้.- 

วันที่ กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
จันทร์ที่  20  ธ.ค.  53 นางอัมพวรรณ - นางสาวคณินทรา
12.00 - 15.00 น. 177362-001 71  คน SB 4105 อ.วาทิศ - นายพันธ์นริศร์

อังคารที่  21  ธ.ค.  53 นางสาวจารุณี - นางสาววราลักษณ์
08.00 - 11.00 น. 176100-001 98  คน SB 1122 รศ.สมชาย - นางฐิติมา

คําสั่งคณะนิติศาสตร์
ที่ 077/2553

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค และผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ
ประจําภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2553

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
___________________________________

ฐ
176100-002 52  คน SB 4105 อ.ทศพล - นางวรันธร

52  คน SB 4106 นางศรัณย์ธร - นางสาวคณินทรา
52  คน SB 4107 นางอัมพวรรณ - นายพงษ์พิพัฒน์

อังคารที่  21  ธ.ค.  53 นางสาวจารุณี - นางสาววราลักษณ์
12.00 - 15.00 น. 177495-001 21  คน SB 4408 อ.สาลิณี - นางสาวนิฐิณี

21  คน SB 4409 นางสาวมณีเนตร - นางสาวคณินทรา
21  คน SB 4410 นางสาวทิพวรรณ - นางวรันธร

พุธที่  22  ธ.ค.  53 นางฐิติมา - นางสาวนิฐิณี
08.00 - 11.00 น. 177141-001 40  คน SB 4402 ผศ.ชาตรี - นายพันธน์ริศร์

177141-002 23  คน SB 4410 นางสาวคณินทรา - นางศรัณย์ธร

พุธที่  22  ธ.ค.  53 นางฐิติมา - นางสาวนิฐิณี
09.00 - 11.00 น. 177215-001 31  คน SB 4309 ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ 

31  คน SB 4310 นางสาวทิพวรรณ
30  คน SB 4203 น.ส.ปณิสญา อริจิตตา - น.ส.จิรนันท์

นางธัญรัศม์ สิทธิสวน



วันที่ กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
พฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 53 นางวรันธร - นางสาววราลักษณ์
08.00 - 11.00 น. 177228-001 81  คน SB 1122 อ.สุธาสินี - นางสาวนิฐิณี

พฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 53 นายพันธ์นริศร์ - นางวรันธร
12.00 - 15.00 น. 177114-001 77  คน SB 1122 อ.อัษฎายุทธ - นางศรัณย์ธร

177114-002 21  คน SB 4201 นางสาวมณีเนตร - นางอัมพวรรณ

พฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 53 นายพันธ์นริศร์ - นางสาวคณินทรา
15.30 - 18.30 น. 177313-001 67  คน SB 1122 อ.กัญญา - นางสาวนิฐิณี

ศุกร์ที่  24  ธ.ค.  53 นางอัมพวรรณ - นางศรัณย์ธร
08.00 - 11.00 น. 177181-001 96  คน SB 1122 นางวรันธร - นางฐิติมา

177181-002 45  คน SB 4201 นายพันธ์นริศร์ - นางสาวนงนุช
44  คน SB 4202 นายพงศ์พิพัฒน์ - นางสาวทิพวรรณ

177465-001 56  คน SB 4107 อ.ทศพล - นางสาวมณีเนตร

เสาร์ที่ 25 ธ.ค. 53 นางสาวนงนุช - นางสาวทิพวรรณ
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เ ร 5 ธ. . 53 น น นุช น รรณ
08.00 - 11.00 น. 176220-001 65  คน SB 1122 อ.จักรภพ - นางสาวนิฐิณี

62  คน SB 4105 นางสาวจารุณี - นายพันธ์นริศร์

เสาร์ที่  25  ธ.ค.  53 นางสาวนงนุช - นางสาวมณีเนตร
12.00 - 15.00 น. 177321-001 79 SB 4107 อ.วสุ - นายพันธ์นริศร์

177321-002 43 SB 4201 นางศรัณย์ธร
43 SB 4202 นางสาววราลักษณ์
43 SB 4203 นายพงศ์พิพัฒน์
42 SB 4208 นางสาวจารุณี

177321-003 76 SB 4106 นายวุฒิศักด์ิ  กาไว - นายธีรศักด์ิ  เขตเสาร์แก้ว

น.ส.ณัฐธิชา ทองหลวม

นางสาวคณินทรา



วันที่ กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
เสาร์ที่  25  ธ.ค.  53 นางวรันธร - นางสาวมณีเนตร 

นายพงศ์พิพัฒน์ - นางฐิติมา
15.30 - 18.30 น. 176101-001 84  คน RB 3201 อ.ทศพล - นางสาวทิพวรรณ

RB 3202 นางสาวนิฐิณี - นางสาววราลักษณ์

176101-002 104  คน RB 3301 นางสาวจารุณี - นางสุวรักษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
RB 3302 อ.กิตติธัช สุตีคา - อ.กลวัชร  คล้ายนาค
RB 3304 นางศิรินันท์  โอสถ - นางสาริกา สุระนาถ

176101-003 150  คน RB 3208 อ.สุธาสินี - อ.วรินทร์รัตน์  พุทธอาสน์
RB 3209 อ.กฤติยา ศักด์ิศรีสถาพร - อ.ทรัพย์ศิริ ศิริวัฒน์
RB 3210 อ.พชร  ตินะมาส - อ.กฤตวยาน์ ทองคู่
RB 3211 นายสุวทิย์ ปินตาเปี้ย - นายสวัสด์ิ  กุระนัย

176101-004 132  คน RB 3203 น.ส.ยุพเรศ รัตนทยา - น.ส.กิรดา อัมพุประภา
RB 3205 นายภานุพงศ์ พรมศิริ - นายมานิตย์ ฮวดศรี

 ่ ี่  ์ ั ิ   ิ ั ี
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RB 3206 ว่าที ร.ต. พลทรรมณ์ มัทธิว  อดิศัยตรีเอกภาพ
นายทวีศักด์ิ  แจโพธิ์

176101-005 105  คน RB 3309 น.ส.จิรนันท์ อินทรกําเนิด - นายวุฒิศักด์ิ กาไว
RB 3310 น.ส.ทิวากร ศิริรัตน์ - น.ส.ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ

176101-006 70  คน SB 4105 อ.จักรภพ - นายพันธ์นริศร์

อาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 53 นายพันธ์นริศร์ - นางสาวจารุณี
12.00 - 15.00 น. 177229-001 SB 1122 82  คน นางสาวนงนุช - นางฐิติมา

พุธที่ 19  ม.ค.  54 นางสาวทิพวรรณ - นายพงศ์พิพัฒน์
09.00 - 12.00 น. 177452-001 43  คน SB 4105 อ.ทศพล - นางสาววราลักษณ์

42  คน SB 4106 นางสาวจารุณี - นางฐิติมา



             ท้ังนี้ ให้กรรมการคุมสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ให้การสอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ
       พ.ศ. 2534 โดยเคร่งครัด

                 สั่ง  ณ  วันที่     9       ธันวาคม พ.ศ. 2553
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  เรืองเดชณรงค์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์


