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          เพื่อใหก้ารด าเนนิการสอบกลางภาคระดับปริญญาตรี (ภาคพเิศษ) ประจ าภาคเรียนที่  2   ปีการศกึษา  2557

วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนกัศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

วันจันทร์ท่ี 2 มี.ค.58 น.ส.นนัท์ชพร

12.00 - 15.00 น. 177321-801 1 LB 1201 ผศ.วสุ - นายพงศพ์พิัฒน์

(ห้องเดยีวกับภาคปกติ)

วันอังคารท่ี 3 มี.ค.58 น.ส.สุธรีา - นายกฤษณ

08.00 - 11.00 น. 176100-801 3 หอ้งคอม น.ส.มณีเนตร - นายณัฐวุฒิ

(ห้องเดยีวกับภาคปกติ)

นางอัมพวรรณ - นายณัฐวุฒิ

12.00 - 15.00 น. 177362-801 55 LB 1401 นางฐิตมิา - น.ส.วรารักษ์

55 LB 1404 น.ส.จารุณี - นายพันธ์นริศร์

นางวรันธร - นางศรัณย์ธร

15.30 - 18.30 น. 177404-801 50 LB 1401 นายทินกฤต ิ- น.ส.เปรมสริิ

42 LB 1404 น.ส.คตีารัตน ์- น.ส.พรรณพมิล

177404-802 3

วันพฤหัสบดท่ีี 5 มี.ค.58 น.ส.สุธรีา - น.ส.มณีเนตร

08.00 - 11.00 น. 177141-801 75 LB 1404 นายกฤษณ - นายพงศพ์พิัฒน์

65 LB 1201 น.ส.พรรณพมิล - นางอัมพวรรณ

177141-802 39 LB 1403 นางศรัณย์ธร - น.ส.จารุณี

พุทธศักราช  2551  จงึแตง่ตัง้กรรมการคุมสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ตามตารางสอบกลางภาคดังตอ่ไปนี้ 

ท่ี     032     /2558

เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการคุมสอบกลางภาค  และผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปกีารศึกษา 2557

ระดับปรญิญาตร ี(ภาคพเิศษ)
___________________________________

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

วันพฤหัสบดท่ีี 5 มี.ค.58 น.ส.คตีารัตน ์- นางฐติิมา

12.00 - 15.00 น. 177332-801 70 LB 1401 นายณัฐวุฒ ิ- น.ส.จารุณี

70 LB 1404 น.ส.นันท์ชพร - นายพันธ์นริศร์

น.ส.วรารักษ์ - น.ส.นนัท์ชพร

15.30 - 18.30 น. 177215-801 70 LB 1401 นายทินกฤต ิ- น.ส.ศรัณย์ธร

70 LB 1404 นางวรันธร - น.ส.คตีารัตน์

29 LB 1402 นายพงศพ์พิัฒน ์- นายพันธ์นริศร์

(ห้องเดยีวกับภาคปกติ)

วันศุกร์ท่ี 6 มี.ค. 58 น.ส.จารุณี - น.ส.พรรณพมิล

12.00 - 15.00 น. 177114-801 60 LB 1201 น.ส.เปรมสริิ - น.ส.สุธีรา

56 หอ้งคอม นายกฤษณ - น.ส.วรารักษ์

177114-802 38 LB 1403 นายพงศพ์พิัฒน ์- น.ส.มณีเนตร

177114-803 6

นายกฤษณ - น.ส.เปรมสิริ

15.30 - 18.30 น. 177228-801 77 LB 1401 นางอัมพวรรณ - นางวรันธร

78 LB 1404 นางฐิตมิา - นายทินกฤติ

วันเสาร์ท่ี 7 มี.ค.58 นายพงศ์พพิฒัน ์- นายพนัธ์นรศิร์

08.00 - 11.00 น. 177181-801 80 LB 1404 นายกฤษณ - นายทินกฤติ

72 LB 1201 น.ส.วรารักษ์ - น.ส.คตีารัตน์

12.00 - 15.00 น. นายทินกฤติ - น.ส.คตีารัตน์

177217-801 41 SB 4201 นายเขมชาต ิตนบุญ  - นางศรัณย์ธร

41 SB 4202 น.ส.มณีเนตร - น.ส.วัชราวล ีค าบุญเรือง

177217-802 51 SB 4105 น.ส.รสริน - นางอัมพวรรณ

51 SB 4106 น.ส.จารุณี - นายเกรียงไกร ใจโส

177217-803 37 SB 4203 น.ส.สุธีรา - น.ส.พรรณพมิล

37 SB 4208 น.ส.นันท์ชพร - นายเทิดภูม ิเดชอ านวยพร

วันอาทิตย์ท่ี 8 มี.ค.58 นายพงศ์พพิฒัน ์- น.ส.มณีเนตร

08.00 - 11.00 น. 177216-801 40 SB 4201 นางฐิตมิา - นางศรัณย์ธร

39 SB 4202 น.ส.วรารักษ์ - นางวรันธร
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วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนกัศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

วันอาทิตย์ท่ี 8 มี.ค.58 นายพงศ์พพิฒัน ์- น.ส.มณีเนตร

08.00 - 11.00 น. 177216-802 40 SB 4203 น.ส.จารุณี - นายเกรียงไกร ใจโส

34 SB 4208 น.ส.วัชราวลี ค าบญุเรือง - นายเทดิภูม ิเดชอ านวยพร

177216-803 8

177452-801 60 LB 1404 นายกฤษณ - น.ส.รสริน

35

177452-802 1 LB 1403 น.ส.สุธีรา - นายเขมชาต ิตนบุญ

วันจันทร์ท่ี 9 มี.ค. 58 นายพนัธ์นรศิร์ - น.ส.พรรณพมิล

12.00 - 15.00 น. 177313-801 51 LB 1401 นายณัฐวุฒ ิ- น.ส.นันท์ชพร

52 LB 1404 น.ส.เปรมสริิ - นางฐิตมิา

             ทัง้นี้ ใหก้รรมการคุมสอบมหีนา้ที่รับผิดชอบใหก้ารสอบเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการคุมสอบของคณะนติศิาสตร์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ลงวันที่ 23  กันยายน พ.ศ.2554  โดยเคร่งครัด

                 สัง่  ณ  วันที่   25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาตรี  เรืองเดชณรงค)์

 คณบดคีณะนติศิาสตร์
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