
          เพือให้การดําเนินการสอบไล่ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจําภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา 2553  เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พุทธศักราช  2551

จึงขอกําหนด  วัน  เวลา  กระบวนวิชา  และสถานทีสอบ   ดังตารางต่อไปนี.- 

วันที กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

พุธที 29 ก.ย.53 นางสาวจารุณี - นางสาวมณีเนตร

08.00-11.00 น. 177361-801 43 คน SB 4106 อ.กัญญา - นางวรันธร

50 คน SB4107 นางสาวคณินทรา - นางศรัณย์ธร

177361-802 2 คน SB 1122 อ.วาทิศ - อ.อัษฎายุทธ (ห้องเดียวกับภาคปกต)ิ

พุธที 29 ก.ย.53 นางสาวจารุณี - นางสาวมณีเนตร

12.00-15.00 น. 177432-801 38 คน SB 4209 นายพันธ์นริศร์ - นางฐิติมา

177411-801 13 คน SB 4210 อ.จักรภพ - อ.อัษฎายุทธ (ห้องเดียวกับภาคปกต)ิ

พฤหัสบดีที  30 ก.ย.53 นางฐิติมา - นางอัมพวรรณ

15.30 - 18.30 น. 177285-801 81 คน SB 1122 นางสาวจารุณี - นางวรันธร

177285-802 36 คน SB 4208 นายพงศ์พิพัฒน์ - นางสาววราลักษณ์

35 คน SB 4209 นางสาวนิฐิณี - นางศรัณย์ธร

ศุกร์ที  1 ต.ค.53 นางศรัณย์ธร - นางสาวทิพวรรณ

08.00-11.00น. 177430-801 61 คน SB 4106 นายพันธ์นริศร์ - นางสาวนิฐิณี

ที    050       /2553

คําสั งคณะนิติศาสตร์

เรือง  แต่งตั งกรรมการคุมสอบไล่ และผู้ ช่วยกรรมการคุมสอบ

ประจําภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2553

___________________________________

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)



วันที กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

ศุกร์ที 1 ต.ค.53 นางศรัณย์ธร - นางสาวทิพวรรณ

12.00-15.00 น. 177341-801 97 SB 1122 นางสาวคณินทรา - นางอัมพวรรณ

อาทิตย์ที  3 ต.ค.53 นางสาวทิพวรรณ - นายพันธ์นริศร์

08.00-11.00น. 177334-801 39 SB 4301 นางสาววราลักษณ์ - นางศิริณี

39 SB4302 นางสาวนิฐิณี - นางศรัณย์ธร

อาทิตย์ที  3 ต.ค.53 นางสาวทิพวรรณ - นายพันธ์นริศร์

15.30-18.30 น. 177214-801 41 SB 4301 นางฐิติมา - นางกิตติพร วิกะศิลป์

40 SB 4302 นางวรันธร - นางสาวมณีเนตร

40 SB 4303 นางพรรณี ยีฝั น - นายณัฐวุฒิ จันทร์เกศ

40 SB 4308 นายมนัส ข. - นางธัญรัศม์

จันทร์ที 4 ต.ค.53 นางอัมพวรรณ - นางสาวนิฐิณี

12.00-15.00 น. 177300-801 13 SB 4410 อ.กัญญา - นางสาวจารุณี

177300-802 97 SB 1122 นายพันธ์นริศร์ - นายพงษ์พิพัฒน์

อังคารที 5 ต.ค.53 นางวรันธร - นายพงศ์พิพัฒน์

08.00-11.00 น. 177284-801 38 SB 4301 นางฐิติมา - นางสาวมณีเนตร

38 SB 4302 นางอัมพวรรณ - นางสาวคณินทรา

38 SB 4303 นางศรัณย์ธร - นางสาวทิพวรรณ

38 SB 4308 นางสาวจารุณี - นางสาวนิฐิณี
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วันที กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

อังคารที 5 ต.ค.53 นางวรันธร - นายพงศ์พิพัฒน์

12.00-15.00 น. 177330-801 31 SB 4208 นางสาวจารุณี - นายพันธ์นริศร์

30 SB 4209 นางสาวคณินทรา - นางอัมพวรรณ

30 SB 4210 นางสาวมณีเนตร - นางสาววราลักษณ์

อังคารที 5 ต.ค.53 นางวรันธร - นายพงศ์พิพัฒน์

15.30 - 18.30 น. 177426-801 41 SB 4106 นางฐิติมา - นางศรัณย์ธร

พุธที 6 ต.ค. 53 นางวรันธร - นางอัมพวรรณ

08.00-11.00น. 177310-801 47 SB 4106 นายพันธ์นริศร์ - นายพงศ์พิพัฒน์

47

177310-802 1

พุธที 6 ต.ค. 53 นางวรันธร - นางอัมพวรรณ

12.00-15.00 น. 177431-801 29 SB 4202 นายพงศ์พิพัฒน์ - นางฐิติมา

พฤหัสบดีที  7 ต.ค. 53 นางสาววราลักษณ์ - นางสาวมณีเนตร

08.00-11.00น. 177242-801 41 SB 4203 นางฐิติมา - นางสาวนิฐิณี

41 SB 4208 นางสาวทิพวรรณ - นางสาวจารุณี

40 SB 4209 นางศรัณย์ธร -  นายพันธ์นริศร์

40 SB 4210 นายพงศ์พิพัฒน์ - นางสาวคณินทรา

พฤหัสบดีที  7 ต.ค. 53 นางสาววราลักษณ์ - นางสาวมณีเนตร

12.00-15.00 น. 177450-801 35 SB 4203 นางอัมพวรรณ - นางสาวทิพวรรณ

34

177450-802 1
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SB 4107 นางสาวคณินทรา - นางสาววราลักษณ์

SB 4208 นางสาวคณินทรา - นางฐิติมา



วันที กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

ศุกร์ที 8 ต.ค.53 นางสาวคณินทรา - นางฐิติมา

08.00-11.00 น. 177393-801 32 SB 4308 นางสาวมณีเนตร - นางสาวทิพวรรณ

32 SB 4309 อ.วสุ - นางวรันธร 

30

177393-802 3

177467-801 29 SB 4209 นางศรัณย์ธร - นางอัมพวรรณ

เสาร์ที  9 ต.ค.53 นางสาวคณินทรา - นางสาวนิฐิณี

08.00-11.00 น. 177494-801 30 SB 4202 นางสาวจารุณี - นางสาวทิพวรรณ

เสาร์ที  9 ต.ค.53 นางสาวคณินทรา - นางสาวนิฐิณี

15.30-18.30 177103-801 57 SB 4105 นางสาวจารุณี - นางสาวทิพวรรณ

56 SB 4106 นางสาววราลักษณ์ - นางสาวมณีเนตร

             ทั งนี  ให้กรรมการคุมสอบมีหน้าทีรับผิดชอบ ให้การสอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ

พ.ศ. 2534 โดยเคร่งครัด

                 สัง  ณ  วันที         16          กันยายน  พ.ศ. 2553

 คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  เรืองเดชณรงค์)
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SB 4310 นายพันธ์นริศร์ - นายพงศ์พิพัฒน์ 


