
          เพ่ือให้การดําเนินการสอบไลร่ะดบัปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ ประจําภาคเรียนท่ี  1   ปีการศกึษา 2553  เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  40  แหง่พระราชบญัญตั ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ พทุธศกัราช  2551  

จงึขอกําหนด  วนั  เวลา  กระบวนวิชา  และสถานท่ีสอบ   ดงัตารางตอ่ไปนี.้- 

วันท่ี กระบวนวิชา จาํนวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

พุธท่ี 29 ก.ย.53 นางสาวจารุณี - นางสาวมณีเนตร

08.00-11.00 น. 177361-001 68 คน SB 1122 อ.วาทิศ - อ.อษัฎายทุธ 

พุธท่ี 29 ก.ย.53 นางสาวจารุณี - นางสาวมณีเนตร

12.00-15.00 น. 177432-001 32 คน SB 4208 อ.ทศพล - นางสาววราลกัษณ์

177411-001 9 คน SB 4210 อ.จกัรภพ - อ.อษัฎายทุธ (ห้องเดียวกบัภาคปกต)ิ

พุธท่ี 29 ก.ย.53 นางสาวจารุณี - นางสาวมณีเนตร

นางสาววราลักษณ์ - นางฐิตมิา

15.30-18.30 น. 176101-002 30 RB 5306 อ.จกัรภพ - นางนิภาพร น้อยมณี

30 RB 5307 นางสาววริน จนัทรไพจิตร - นางสาวลดัดาภรณ์ ยาบญุนะ

49 RB 5308 นางสาวชตุิมา  หลพีนัธ์ - นางสาวพรทิพย์ จอมบญุเรือง

49 RB 5309 นายปิยะพงษ์  ดีพอ - นายกสิณวสัส์ วงศ์วีระพนัธุ์

49 RB 5310 นายภานพุงศ์ พรหมศริิ - นายทวีศกัดิ ์ แจโพ

คาํส่ังคณะนิตศิาสตร์

ท่ี  049      /2553

เร่ือง  แต่งตัง้กรรมการคุมสอบไล่  และผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ 

ประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ

___________________________________



วันท่ี กระบวนวิชา จาํนวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

พุธท่ี 29 ก.ย.53 นางสาวจารุณี - นางสาวมณีเนตร

นางสาววราลักษณ์ - นางฐิตมิา

15.30-18.30 น. 176101-003 30 RB 5206 อ.อษัฎายทุธ- นายสวิุทย์  ปินตาเปีย้

30 RB 5207 นายสวสัดิ์ กรุะนยั - นางสาวธณฐัพร จนัทร์แสง

49 RB 5208 นางสาวนิฐิณี - นายพนัธ์นริศร์

49 RB 5209 นางสาววรวรรณ กาวิชยั - นางสาวทชัชา สตุตสนัต์

50 RB 5210 นางสาววชิราภรณ์ คําไชยลกึ - นายธีระพล ติ๊บลงักา

176101-004 47 RB 5405 อ.สธุาสินี - นางศริินนัท์  โอสถ

47 RB 5406 นางวราลี ชา่งย้อม - นายเอกรินทร์ ศรีวิชยั

30 RB 5407 นางมาลนีิ ตนัติเสนียพงศ์ - นางสาวขวญัรัตน์ ใจขดั

30 RB 5408 นางสาวดนตุรา ชยัชนะมงคล - นางสาวภควดี ล้อวรลกัษณ์

176101-005 65 SB 4106 อ.ชญามณี - ว่าท่ี ร.ต. พลทรรมณ์ มทัธิว อดิศยัตรีเอกภาพ

45 SB 4201 นายฤกษ์ชยั ทฬัหชยับรูณ์ - นางสาวยพุเรศ รัตนทยา

44 SB 4202 นางสาวฐิติพร  จนัทพวัศิริศิลป์ - นางสาริกา สรุะนาถ

44 SB 4203 อ.วส ุ- นางวรันธร

176101-006 89 SB 1122 นางอมัพวรรณ - นายพงษ์พิพฒัน์

176101-007 70 SB 4107 Dr.Alexandre - นางสาวคณินทรา

61 SB 4105 อ.วาทิศ - อ.ชยัณรงค์

176101-008 90 RB 5401 อ.ทศพล - นายเชาวลิต เจริญชยั

40 RB 5402-03 นายนิธิพฒัน์ พนัธ์ุขนัคํา - นายปรัชญา หินศรีสวุรรณ
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วันท่ี กระบวนวิชา จาํนวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

พฤหัสบดีท่ี 30 ก.ย.53 นางฐิตมิา - นางอัมพวรรณ

12.00 - 15.00 น. 177407-001 9 คน SB 4208 Dr. Alexandre - นางสาวทิพวรรณ

พฤหัสบดีท่ี 30 ก.ย.53 นางฐิตมิา - นางอัมพวรรณ

15.30 - 18.30 น. 177285-001 37 SB 4201 อ.ไพสิฐ - อ.สธุาสินี

36 SB 4202 อ.ศกัดิช์าย - นางสาวคณินทรา

36 SB 4203 อ. สาลิณี - นายพนัธ์นริศร์

ศุกร์ท่ี 1 ต.ค.53 นางศรัณย์ธร - นางสาวทพิวรรณ

08.00-11.00น. 177430-001 57 คน SB 4105  นางสาวมณีเนตร- นายพงษ์พิพฒัน์

ศุกร์ท่ี 1 ต.ค.53 นางศรัณย์ธร - นางสาวทพิวรรณ

12.00 - 15.00 น. 177341-002 36 คน SB 4201 อ.บญุช ู- นางสาวจารุณี

36 คน SB 4202 อ.ทศพล - นางสาววราลกัษณ์

177341-003 41 SB 4203 อ.วส ุ- นางฐิตมิา

41 SB4208 อ.ชยัณรงค์ - นางวรันธร

อาทติย์ท่ี 3 ต.ค.53 นางสาวทพิวรรณ - นายพันธ์นริศร์

08.00-11.00น. 177334-001 40 SB 4208 อ.ศกัดิช์าย - นางฐิตมิา

39 SB 4209 อ.วาทิศ - อ.บญุชู

177334-002 19 SB 4210 อ.วส ุ- นางวรันธร
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วันท่ี กระบวนวิชา จาํนวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

อาทติย์ท่ี 3 ต.ค.53 นางสาวทพิวรรณ - นายพันธ์นริศร์

12.00 - 15.00 น. 176100-001 42 SB 4201 อ.ทศพล - นางศริินนัท์  โอสถ

42 SB 4202 นายสมศกัดิ ์ แซจ่ิว - นางสาวกนัยารัตน์ กล่ําอาจ

42 SB 4203 นางสาวเกสร หม่ืนแปง - นางสาวสรีุย์ ศริิสภุา

42 SB 4208 นางสาววนัณศาสตร์ จนัต๊ะ - นางสาวจนัจีรา

41 SB 4209 นายกสิณวสัส์ - นายณฐัวฒุิ จนัทร์เกศ

176100-002 36 SB 4301 รศ.สมชาย - นางสาวนิฐิณี

36 SB4302 นายภานพุงศ์ - นางฐิตมิา

36 SB4303 นางวรันธร - นางสาวมณีเนตร

36 SB4308 นายมนสั ข.- นางสาวทรงกลด

36 SB4309 นางนนัทวนั - นายมานวตั

36 SB4310 นางกิตตพิร วิกะศลิป์ - นางธญัรัศม์

อาทติย์ท่ี 3 ต.ค.53 นางสาวทพิวรรณ - นายพันธ์นริศร์

15.30-18.30 น. 177214-001 98 SB 1122 ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ - นางศรัณย์ธร

177321-001 57 SB 4105 อ.วส ุ- อ.คณิตา ตมุพสวุรรณ

57 SB 4106 อ.ปริญญา สวุรรณศรีคํา - อ.พลบั บญุสวน

จันทร์ท่ี 4 ต.ค.53 นางอัมพวรรณ - นางสาวนิฐิณี

12.00-15.00 น. 176211-002 40 SB 4308 อ.จกัรภพ-นางสาวศริิรัตน์ แดงสด

40 SB 4309 นางวรันธร - อ.บญุชู

39 SB 4310 นางศรัณย์ธร - นางสาวคณินทรา
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วันท่ี กระบวนวิชา จาํนวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

จันทร์ท่ี 4 ต.ค.53 นางอัมพวรรณ - นางสาวนิฐิณี

12.00-15.00 น. 176211-003 60 RB 3301 อ.ศกัดิช์าย - อ.กฤตยิา  ศกัดิศ์รีสถาพร

60 RB 3302 อ.นพพล ชศูรี - อ.ธีรวฒัน์ กําเนิดศริิ

50 RB 3304 อ.วิจิตร อรรถโกมล - อ.ทยากร อินทร์อดุม

49 RB 3305 อ.ทรัพย์ศริิ ศริิวฒัน์ - อ.ภคนีิ อริยะ

177300-001 71 SB 4107 รศ.สมชาย - นางฐิตมิา

จันทร์ท่ี 4 ต.ค.53 นางอัมพวรรณ - นางสาวนิฐิณี

15.30-18.30 น. 177469-001 2 SB 4201 อ.กญัญา  - นางสาวจารุณี

อังคารท่ี 5 ต.ค.53 นางวรันธร - นายพงศ์พพัิฒน์

08.00-11.00 น. 177284-001 40 SB 4201 อ.สาลิณี - นายพนัธ์นริศร์

40 SB 4202 อ. จกัรภพ - อ.ชยัณรงค์

40 SB 4203 Dr.Alexandre - อ.ชญามณี

อังคารท่ี 5 ต.ค.53 นางวรันธร - นายพงศ์พพัิฒน์

12.00-15.00 น. 177330-001 73 SB 4107 อ.สาลิณี - นางสาวทิพวรรณ

อังคารท่ี 5 ต.ค.53 นางวรันธร - นายพงศ์พพัิฒน์

15.30-18.30 น. 177426-001 61 SB 4105 อ.สธุาสินี - อ. ชญามณี

พุธท่ี 6 ต.ค.53 นางวรันธร - นางอัมพวรรณ

08.00-11.00 น. 177310-001 47 SB 4105 รศ.วิระดา - อ.ชญามณี

177310-002 44 SB 4301 อ.อษัฎายทุธ - อ.สาลิณี

44 SB 4302 อ.ไพสิฐ - นางศรัณย์ธร

43 SB 4303 อ.ศกัดิช์าย - นางสาวมณีเนตร

43 SB 4308 รศ.สมชาย - อ.ทศพล
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วันท่ี กระบวนวิชา จาํนวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

พุธท่ี 6 ต.ค.53 นางวรันธร - นางอัมพวรรณ

12.00-15.00 น. 177313-001 10 SB 4201 อ.กญัญา - นางสาววราลกัษณ์

177431-001 54 SB 4107 อ.ชยัณรงค์ - นางสาวมณีเนตร

พฤหัสบดีท่ี 7 ต.ค.53 นางสาววราลักษณ์ - นางสาวมณีเนตร

08.00-11.00 น. 177242-001 42 SB 4201 ผศ.ชาตรี - นางวรันธร

41 SB 4202 อ.บญุช ู- นางอมัพวรรณ

พฤหัสบดีท่ี 7 ต.ค.53 นางสาววราลักษณ์ - นางสาวมณีเนตร

12.00-15.00 น. 177450-001 40 SB 4201 อ.ไพสิฐ - นางศรัณย์ธร

40 SB 4202 นายพงศ์พิพฒัน์ - นางสาวนิฐิณี

ศุกร์ท่ี 8 ต.ค.53 นางสาวคณินทรา - นางฐิตมิา

08.00-11.00 น. 176241-001 30 SB 4301 อ.บญุช ู- อ.กญัญา

30 SB 4302 อ.จกัรภพ - Dr.Alexandre

30 SB 4303 อ. ไพสิฐ - อ.สธุาสินี

177393-001 56 SB 4106 อ.ศกัดิช์าย - นางสาวจารุณี

55 SB 4107 อ.ชยัณรงค์ - นางสาวนิฐิณี

177467-001 33 SB 4208 อ.วาทิศ - อ.สาลิณี

ศุกร์ท่ี 8 ต.ค.53 นางสาวคณินทรา - นางฐิตมิา

15.30-18.30 177465-001 29 SB 4201 Dr.Alexandre - อ.ชญามณี
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วันท่ี กระบวนวิชา จาํนวนนักศึกษา ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

เสาร์ท่ี 9 ต.ค.53 นางสาวคณินทรา - นางสาวนิฐิณี

08.00-11.00 น. 177494-001 24 SB 4201 รศ.ไทพีศรีนิวตั ิ- นางฐิตมิา

เสาร์ท่ี 9 ต.ค.53 นางสาวคณินทรา - นางสาวนิฐิณี

15.30-18.30 177103-001 90 SB 1122 ผศ.ชาตรี - นางวรันธร

             ทัง้นี ้ให้กรรมการคมุสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ให้การสอบเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

วา่ด้วยการสอบ  พ.ศ. 2534 โดยเคร่งครัด

                 สัง่  ณ  วนัท่ี      16             กนัยายน พ.ศ. 2553
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 คณบดีคณะนิตศิาสตร์

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาตรี  เรืองเดชณรงค์)


