
          เพ่ือให้การด าเนินการกลางภาคระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2565 เป็นไปด้วย

วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

วันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคม 2565 น.ส.มณีเนตร - ผศ.ดร.คนึงนิจ

12.00 - 15.00 น. 177104-001 68 LB1401 อ.ดร.วรุตม์ - น.ส.วรรณธิดา

68 LB1404 น.ส.พรประภา - น.ส.สิริยาภรณ์

วันจันทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2565 น.ส.สุธีรา - ผศ.ดร.คนึงนิจ

15.30 - 18.30 น. 177427-001 27 LB1401 อ.ศรัณย์ - นายสุรพันธ์

(ห้องเดียวกับภาคพิเศษ)

วันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2565 น.ส.ชลธิชา - ผศ.ศักด์ิชาย

08.00 - 11.00 น. 177321-001 5 LB1402 ผศ.วสุ

176104-001 121 cmuonline อ.ปารณ

น.ส.เบญจพร - นายกฤษณ - ผศ.ศักด์ิชาย

12.00 - 15.00 น. 177214-001 50 LB1201 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ - นายภควัต

22 LB1402 นายทินกฤต - นางวรันธร

177214-003 18

น.ส.สุธีรา - น.ส.จันทกานต์ - ผศ.ศักด์ิชาย

15.30 - 18.30 น. 177350-001 70 LB1401 รศ.บุญชู - นายสุรพันธ์

42 LB1402 นายพงศ์พิพัฒน์ - น.ส.มณีเนตร

176105-001 23 LB1201 อ.ปารณ - น.ส.ธัญธนพร

จึงแต่งต้ังกรรมการคุมสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีตามตารางสอบกลางภาคดังต่อไปน้ี 

ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  40 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช  2551  

ท่ี      84      /2565

เร่ือง  แต่งต้ังกรรมการคุมสอบปลายภาค  และผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ 

ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

___________________________________

 



วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

วันพุธท่ี 31 สิงหาคม 2565 น.ส.มณีเนตร - นายภควัต - ผศ.ศักด์ิชาย

15.30 - 18.30 น. 177216-001 70 LB1401 ผศ.อัษฎายุทธ - น.ส.เบญจพร

57 LB1404 นายเรืองฤทธ์ิ - น.ส.พรประภา

177216-002 10

วันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน 2565 น.ส.สุธีรา - น.ส.ธัญธนพร -รศ.ดร.ทศพล

12.00 - 15.00 น. 177281-001 85 LB1401 อ.ดร.วรุตม์ - นายทินกฤต

177281-002 40 LB1402 นางอัมพวรรณ - น.ส.พรรณพิมล

177281-003 34 LB1403 นางศรัณย์ธร - นายนพรัตน์

น.ส.วราลักษณ์-น.ส.จันทกานต์-รศ.ดร.ทศพล

15.30 - 18.30 น. 177103-001 50 LB1201 นายสุรพันธ์ - น.ส.สิริยาภรณ์

40 LB1402 นายเรืองฤทธ์ิ - น.ส.ชลธิชา

40 LB1403 อ.ดร.ทศพร - น.ส.วรรณธิดา

54 ห้องประชุมใหญ่ น.ส.พรประภา - นายกฤษณ

วันศุกร์ท่ี 2 กันยายน 2565 น.ส.ชลธิชา - รศ.ดร.ทศพล

08.00 - 11.00 น. 176100-001 88 LB1401 อ.ดร.กฤษณ์พชร - นางศรัณย์ธร

88 LB1404 น.ส.จันทกานต์ - น.ส.จารุณี

นางอัมพวรรณ - นางวรันธร-รศ.ดร.ทศพล

12.00 - 15.00 น. 177217-001 69 LB1401 ผศ.ศักด์ิชาย - น.ส.มณีเนตร

177217-003 11

177217-002 58 LB1404 อ.ดร.เชิญพร - นางฐิติมา

น.ส.วรรณธิดา - รศ.ดร.ทศพล

15.30 - 18.30 น. 177362-001 52 LB1401 ผศ.ดร.ดรุณี - น.ส.วราลักษณ์

วันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2565 นายกฤษณ - รศ.ดร.ทศพล

12.00 - 15.00 น. 176101-002 75 LB1401 ผศ.สุธาสินี - น.ส.วีรินทร์ภัทร์

75 LB1404 น.ส.เบญจพร - นายภควัต

176101-008 125 cmuonline ผศ.อัษฎายุทธ

176101-009 120

น.ส.สุธีรา - น.ส.พรประภา-รศ.ดร.ทศพล

15.30 - 18.30 น. 177393-001 55 LB1201 อ.ดร.วรุตม์ - น.ส.จันทกานต์

177393-002 64 LB1401 ผศ.ศักด์ิชาย - นายสุรพันธ์
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วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

วันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน 2565 น.ส.สุธีรา-นายกฤษณ-น.ส.มณีเนตร

น.ส.ธัญธนพร - ผศ.ดร.คนึงนิจ

12.00 - 13.30 น. 176220-001 107 ห้องประชุมใหญ่ ผศ.ดร.ปีดิเทพ-นายพงศ์พิพัฒน์-น.ส.วรรณธิดา

55 LB1201 นายภควัต - น.ส.เบญจพร

176220-003 89 LB1401 น.ส.วราลักษณ์ - น.ส.วีรินทร์ภัทร์

90 LB1404 อ.ศรัณย์ - น.ส.สิริยาภรณ์

176220-002 30 RB 5205 นายเรืองฤทธ์ิ

30 RB 5206 น.ส.พรประภา

31 RB 5207 นายสุรพันธ์

น.ส.วีรินทร์ภัทร์ - นายสุรพันธ์- ผศ.ดร.คนึงนิจ

15.30 - 18.30 น. 177215-001 56 LB1404 นายเรืองฤทธ์ิ - น.ส.ธัญธนพร

177215-002 70 LB1401 รศ.ชาตรี - นายพงศ์พิพัฒน์

177215-003 7

             ท้ังน้ี ให้กรรมการคุมสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้การสอบเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการคุมสอบของคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  โดยเคร่งครัด

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี    24    สิงหาคม พ.ศ. 2565
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ)

 คณบดีคณะนิติศาสตร์

น.ส.ชลธิชา



          เพ่ือให้การด าเนินการสอบกลางภาคระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2565 เป็นไปด้วย

วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

วันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคม 2565 น.ส.มณีเนตร - ผศ.ดร.คนึงนิจ

12.00 - 15.00 น. 177104-801 88 ห้องประชุมใหญ่ น.ส.ชลธิชา - น.ส.ธัญธนพร - นายกฤษณ

50 LB 1201 น.ส.วีรินทร์ภัทร์ - น.ส.จันทกานต์

วันจันทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2565 น.ส.สุธีรา - ผศ.ดร.คนึงนิจ

15.30 - 18.30 น. 177427-801 28 LB1401 อ.ศรัณย์ - นายสุรพันธ์

(ห้องเดียวกับภาคปกติ)

วันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2565 น.ส.เบญจพร - นายกฤษณ - ผศ.ศักด์ิชาย

12.00 - 15.00 น. 177214-801 35 LB1401 น.ส.จารุณี - น.ส.พรรณพิมล

177214-803 35

น.ส.สุธีรา - น.ส.จันทกานต์ - ผศ.ศักด์ิชาย

15.30 - 18.30 น. 177350-801 60 LB1404 น.ส.วรรณธิดา - นายเรืองฤทธ์ิ

22 LB1403 น.ส.ชลธิชา - น.ส.สิริยาภรณ์

177350-802 15

วันพุธท่ี 31 สิงหาคม 2565 น.ส.มณีเนตร - นายภควัต - ผศ.ศักด์ิชาย

15.30 - 18.30 น. 177216-801 64 ห้องประชุมใหญ่ น.ส.วราลักษณ์ - นายภควัต

วันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน 2565 น.ส.สุธีรา - น.ส.ธัญธนพร-รศ.ดร.ทศพล

12.00 - 15.00 น. 177281-801 39 LB1201 นางฐิติมา - นายพงศ์พิพัฒน์

177281-802 68 LB1404 น.ส.จารุณี - นายภควัต

น.ส.วราลักษณ์ - น.ส.จันทกานต์-รศ.ดร.ทศพล

15.30 - 18.30 น. 177103-801 83 LB1401 นายพงศ์พิพัฒน์ - น.ส.มณีเนตร

83 LB1404 น.ส.เบญจพร - น.ส.วีริรทร์ภัทร์

จึงแต่งต้ังกรรมการคุมสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีตามตารางสอบกลางภาคดังต่อไปน้ี 

ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  40 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช  2551  

ท่ี      85      /2565

เร่ือง  แต่งต้ังกรรมการคุมสอบปลายภาค  และผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ 

ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
___________________________________

 



วันท่ี กระบวนวิชา จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

วันศุกร์ท่ี 2 กันยายน 2565 น.ส.ชลธิชา - รศ.ดร.ทศพล

08.00 - 11.00 น. 176100-701 13 LB1201 ผศ.ดร.นัทมน - น.ส.สิริยาภรณ์

176100-801 1 LB1404 น.ส.จันทกานต์ - น.ส.จารุณี

นางอัมพรวรรณ - นางวรันธร-รศ.ดร.ทศพล

12.00 - 15.00 น. 177217-801 35 LB1402 นางพรรณพิมล - นายสุรพันธ์

177217-803 10

177217-802 27 LB1403 นางศรัณย์ธร - น.ส.ธัญธนพร

177217-802 6

น.ส.วรรณธิดา - รศ.ดร.ทศพล

15.30 - 18.30 น. 177362-801 35 LB1403 น.ส.พรประภา - นายเรืองฤทธ์ิ

177362-803 1

วันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2565 นายกฤษณ - รศ.ดร.ทศพล

12.00 - 15.00 น. 176101-801 1 cmuonline ผศ.อัษฎายุทธ

น.ส.สุธีรา - น.ส.พรประภา-รศ.ดร.ทศพล

15.30 - 18.30 น. 177393-801 24 LB1402 น.ส.วรรณธิดา  - น.ส.เบญจพร
177393-803 4
177393-802 59 LB1404 นายพงศ์พิพัฒน์ - น.ส.สิริยาภรณ์
177393-804 13

วันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน 2565 น.ส.สุธีรา-นายกฤษณ-น.ส.มณีเนตร
น.ส.ธัญธนพร - ผศ.ดร.คนึงนิจ

12.00 - 15.00 น. 176220-802 30 RB5202 น.ส.ภัทราภรณ์ 

30 RB5203 น.ส.พิชามญช์

30 RB5204 นายภาณุพงศ์ - น.ส.ดรุเณศ

31 RB5302 นายวัฒนพงศ์ - นายชลธาร

176220-801 121 cmuonline ผศ.อัษฎายุทธ

วันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน 2565 น.ส.วีรินทร์ภัทร์ - นายสุรพันธ์- ผศ.ดร.คนึงนิจ

15.30 - 18.30 น. 177215-801 34 LB1402 นายภควัต - น.ส.พรประภา

177215-804 10

             ท้ังน้ี ให้กรรมการคุมสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้การสอบเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการคุมสอบของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  โดยเคร่งครัด

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี    24    สิงหาคม พ.ศ. 2565
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   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ)
 คณบดีคณะนิติศาสตร์

น.ส.จันทกานต์


