
          เพือให้การดําเนินการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ ประจําภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา 2553 เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   74   วรรคหก   และมาตรา  87  ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2551 จึงขอกําหนด วัน เวลา กระบวนวิชา และสถานทีสอบ ดังตารางต่อไปนี.- 

วันที กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

พุธที 28 ก.ค. 53 นางสาวทิพวรรณ - นางอัมพวรรณ

12.00 - 15.00 น. 177361-001 68 คน SB 4107 อ.วาทิศ - นางศรัณย์ธร

177467-001 32 คน SB 4202 นางสาวจารุณี - นางสาวคณินทรา

ศุกร์ที  30 ก.ค. 53 นางฐิติมา - นางวรันธร

15.30 - 18.30 น. 177432-001 32  คน SB 4201 อ.ทศพล - นางสาวจารุณี

เสาร์ที  31 ก.ค. 53 นางสาวคณินทรา - นางสาวมณีเนตร

08.00 - 11.00 น. 176211-002 60 คน SB 4105 อ.จักรภพ - นางศรัณย์ธร

60 คน SB 4106 นางสาวทิพวรรณ - นางฐิติมา

เสาร์ที  31 ก.ค. 53 นางสาวคณินทรา - นางสาวมณีเนตร

12.00 - 15.00 น. 176101-008 65  คน SB 4105 นางวรันธร - นางสาวจารุณี

65  คน SB 4106 อ.ทศพล - นายพันธ์นริศร์ 

คําสั งคณะนิติศาสตร์

ที     128    /2553

เรือง  แต่งตั งกรรมการคุมสอบกลางภาค และผู้ ช่วยกรรมการคุมสอบ

ประจําภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา 2553

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ
___________________________________



วันที กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

อาทิตย์ที 1 ส.ค. 53 นางสาววราลักษณ์ - นางสาวนิฐิณี

12.00 - 15.00 น. 177310-001 48  คน SB 4105 รศ.วิระดา - นางสาวทิพวรรณ

177310-002 60  คน SB 4106 อ.อัษฎายุทธ - นางวรันธร

70  คน SB 4107 นางศรัณย์ธร - นางสาวคณินทรา

43  คน SB 4201 นางฐิติมา - นางสาวมณีเนตร

จันทร์ที 2 ส.ค. 53 นางอัมพวรรณ- นางศรัณย์ธร

08.00 - 11.00 น. 176100-001 65 คน SB 4105 รศ.สมชาย  - นางสาวจารุณี

65 คน SB 4106 นางสาวมณีเนตร  - นางสาววราลักษณ์

74 คน SB 4107 นางวรันธร - นางสาวคณินทรา

176100-002 100 คน SB 1122 นายภาณุพงษ์  - นางฐิติมา

38 คน SB 4201 อ.ทศพล - นายกรภัทร

37 คน SB 4202 นางสาวนิฐิณี  - นายพันธ์นริศร์

37 คน SB 4203 นางนันทวัน - นางสาวทรงกลด

จันทร์ที 2 ส.ค. 53 นางอัมพวรรณ - นางศรัณย์ธร

12.00 - 15.00 น. 177313-001 10  คน SB 4310 อ.กัญญา  - นางสาวคณินทรา

อังคารที 3 ส.ค. 53 นางวรันธร - นางฐิติมา

08.00 - 11.00 น. 176101-005 90  คน SB 1122 อ.ชญามณี - นางศรัณย์ธร

70  คน SB 4107 นางอัมพวรรณ - นางสาววราลักษณ์

37  คน SB 4201 นางสาวมณีเนตร - นางสาวนิฐิณี

176101-007 65  คน SB 4105 นางสาวจารุณี - นางสาวคณินทรา

66  คน SB 4106 นายพันธ์นริศ์ร - นางสาวทิพวรรณ
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วันที กระบวนวิชา จํานวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

อังคารที 3 ส.ค. 53 นางวรันธร - นางฐิติมา

15.30 - 18.30 น. 176211-003 92  คน SB 1122 นางอัมพวรรณ - นางสาววราลักษณ์

60 คน SB 4105 อ.ศักดิ ชาย - นางสาวคณินทรา

60 คน SB 4106 นางสาวจารุณี - นางสาวนิฐินี

เสาร์ที  7 ส.ค. 53 นางสาวจารุณี - นายพันธ์นริศร์

09.00 - 12.00 น. 176101-004 90  คน RB 5401 นางวรันธร - นางสาวนิฐิณี

63 คน RB 5402 อ.สุธาสินี - นางสาวทิพวรรณ

ทะลุ RB 5403

อาทิตย์ที 8 ส.ค. 53 นางวรันธร - นายพันธ์นริศร์

12.00 - 15.00 น. 176101-003 65  คน SB 4105 นางสาวคณินทรา - นางฐิติมา

65  คน SB 4106 นางสาวมณีเนตร - นางสาวนิฐิณี

76  คน SB 4107 นางศรัณย์ธร - นางสาวไพลิน

             ทั งนี  ให้กรรมการคุมสอบมีหน้าทีรับผิดชอบ ให้การสอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การสอบ  พ.ศ. 2534 โดยเคร่งครัด

                 สัง  ณ  วันที    19        กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  เรืองเดชณรงค์)

คณบดีคณะนิติศาสตร์


