
          เพื่อให้การดําเนินการสอบกลางภาคระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจําภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2553  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  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. 177362-801 84  คน SB 1122 นางวรันธร - นางสาวทิพวรรณ

อังคารที่  21  ธ.ค.  53 นางสาวจารุณี - นางสาววราลักษณ์
12.00 - 15.00 น. 177495-801 69  คน SB 1122 นายพันธ์นริศร์ - นางสาวนงนุช

คําสั่งคณะนิติศาสตร์
ที่ 078/2553

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค และผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ
ประจําภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2553

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
___________________________________

ุ

นางฐิติมา - นางสาวนิฐิณี
08.00 - 11.00 น. 177141-801 47  คน 01-005 นางสาวนงนุช - นางวรันธร

(ห้องเรียนของเศรษฐศาสตร์การเมือง)
24  คน SB 4408 นางสาวจารุณี  
23  คน SB 4409 นางสาววราลักษณ์
46  คน 01-003 นายพงศ์พิพัฒน์ - นางสาวมณีเนตร

(ห้องเรียนของเศรษฐศาสตร์การเมือง)
นางฐิติมา - นางสาวนิฐิณี

09.00 - 11.00 น. 177215-801 35  คน SB 4308 นางอัมพวรรณ
35  คน SB 4303 นายสุรพล แก้ววรรณะ
35  คน SB 4301 นายวุฒิศักด์ิ  กาไว
36  คน SB 4302 นางสาวจันจีรา มันทเล

พฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 53 นางวรันธร - นางสาววราลักษณ์
08.00 - 11.00 น. 177228-801 50  คน SB 4105 นายพงศ์พิพัฒน์ - นางฐิติมา

50  คน SB 4106 นางสาวมณีเนตร - นางอัมพวรรณ
49  คน SB 4107 นางสาวทิพวรรณ - นางศรัณย์ธร

พุธที่  22  ธ.ค.  53

พุธที่  22  ธ.ค.  53

นายมนัส โพธินาม

น.ส.ทรงกลด แสงแก้ว



วันที่ กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
พฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 53 นายพันธ์นริศร์ - นางวรันธร
12.00 - 15.00 น. 177114-801 58  คน SB 4105 นางสาวจารุณี - นางสาวนงนุช

58  คน SB 4106 นางสาวทิพวรรณ - นางสาวคณินทรา

พฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 53 นายพันธ์นริศร์ - นางสาวคณินทรา
15.30 - 18.30 น. 177313-801 96  คน SB 4105 นางสาวนงนุช - นางฐิติมา

SB 4106 นายพงศ์พิพัฒน์ - นางศรัณย์ธร

นางอัมพวรรณ - นางศรัณย์ธร
08.00 - 11.00 น. 177181-801 57  คน SB 4105 นางสาวนิฐิณี - นางสาวจารุณี

57  คน SB 4106 นางสาวคณินทรา - นายภานุพงศ์ พรมศิริ

177465-801 45  คน SB 4210 นางสาววราลักษณ์ - นางนันทวัน เข่ือนแก้ว  

นางสาวนงนุช - นางสาวทิพวรรณ
08.00 - 11.00 น. 176220-801 59  คน SB 4106 นางสาววราลักษณ์ - นางสาวมณีเนตร

58  คน SB 4107 นางศรัณย์ธร - นางวรันธร

นางสาวนงนุช - นางสาวมณีเนตร
   2   SB 22 ิ ิ   ิ

ศุกร์ที่  24  ธ.ค.  53

เสาร์ที่  25  ธ.ค.  53

เสาร์ที่  25 ธ.ค. 53
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12.00 - 15.00 น. 177321-801 80  คน SB 1122 นางฐิติมา - นางสาวทิพวรรณ
69  คน SB 4105 นางวรันธร - นางสาวนิฐิณี

177321-802 14  คน SB 4209 น.ส.ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ 
177921-803 2  คน นายภานุพงศ์  พรมศิริ

นางวรันธร - นางสาวมณีเนตร 
นายพงศ์พิพัฒน์ - นางฐิติมา

15.30 - 18.30 น. 176101-801 15  คน SB 4201 นางศรัณย์ธร - นางสาวคณินทรา
176101-802 16  คน RB 3408 อ.สาลินี - นายจํานงค์  ใจนวล

นายพันธ์นริศร์ - นางสาวจารุณี
12.00 - 15.00 น. 177229-801 45  คน SB 4105 นางสาวทิพวรรณ - นางสาววราลักษณ์

45  คน SB 4106 นางสาวคณินทรา - นางศรัณย์ธร
46  คน SB 4107 นางสาวนิฐิณี - นางสาวมณีเนตร

อาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 53

เสาร์ที่  25  ธ.ค.  53



วันที่ กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
นางสาวทิพวรรณ - นายพงศ์พิพัฒน์

09.00 - 12.00 น. 177452-801 62  คน SB 4107 นางอัมพวรรณ - นายพันธ์นริศร์

             ท้ังนี้ ให้กรรมการคุมสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ให้การสอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ
       พ.ศ. 2534 โดยเคร่งครัด

                     สั่ง  ณ  วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2553

พุธที่ 19  ม.ค.  54

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  เรืองเดชณรงค์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์
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