
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค

ของนักศึกษาภาคเสาร - อาทิตย ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561

                  ตามที่นักศึกษาภาคเสาร - อาทิตย  ไดย่ืนคํารองตอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค   

ภาคการศึกษาที่  2  ปการศึกษา  2561  บัดนี้  คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายใหเปนผูพิจารณา การขอสอบ

รายวิชาที่ขาดสอบไดดําเนินการพิจารณาแลวโดยอาศัยความตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แนวปฏิบัติ

ในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน และเห็นสมควรให ประกาศผลการพิจารณา 

ดังนี้

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล       สาขาวิชา หมูเรียน

ภาคเสาร - อาทิตย

 ผูไดรับอนุญาตใหสอบรายวิชาที่ขาดสอบ จํานวน 32  คน ไดแก

สธศ 55.วท.บ.4.01สาธารณสุขศาสตรนางสาวทุติตราภรณ   ไชยศรีหา552234191.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BIO 2401-55 : จุลชีววิทยา  อ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ

HSC 1201-60 : อนามัยสิ่งแวดลอม  ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

HSC 3901-60 : ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข  ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

รป 55.รป.บ.4.02รัฐประศาสนศาสตรนายธนาดล   อภิศดาพร552422372.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

LW 3313-53 : กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการไทย  อ.สุเทพ ทาทอง

พช 57.ศศ.บ.4.01การพัฒนาชุมชนนายพงศกร   จันจินา572222393.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

SOC 3306-55 : การพัฒนาแบบยั่งยืน  อ.สุรเดช ลุนิทรานนท

รป 58.รป.บ.4.01รัฐประศาสนศาสตรนางสาวจิรวัส   ปนติคํา582224064.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

ENG 1603-59 : ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  อ.วราพร ไชยคุนา

PA 4202-59 : การวิเคราะหองคการและระบบงาน  อ.เดือนนภา ภูทอง

นท 58.นศ.บ.4.02นิเทศศาสตรนางสาวเพชรรัฐชนะ   จาแกว582241175.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

CA 1105-58 : หลักการส่ือขาวและการเขียนขาว  อ.ศุภณิช จันทรสอง

คธ 58.บธ.บ.4.01คอมพิวเตอรธุรกิจนายกรกฎ   จุมเกตุ582246236.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BCOM4202-58 : เทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อธุรกิจ  อ.รุจิพันธุ โกษารัตน
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ตล 58.บธ.บ.4.01การตลาดนางสาวศิริลักษณ   ศรีสุภา582446327.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

FB 1101-58 : การเงินธุรกิจ  ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน

รป 59.รป.บ.4.03รัฐประศาสนศาสตรสิบตํารวจตรีณัฐนิช   สมแกว592224358.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

PA 3901-59 : ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร  ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ

รป 59.รป.บ.4.02รัฐประศาสนศาสตรนางสาวสุกัญญา   จําแน592224599.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

PA 3204-59 : เทคนิคการบริหาร  อ.พัชราพรรณ ชอบธรรม

PA 3207-59 : ภาวะผูนําสําหรับนักบริหาร  อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน

รป 59.รป.บ.4.01รัฐประศาสนศาสตรนายเกษม   วงษมาเกษ5922262810.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

PA 3204-59 : เทคนิคการบริหาร  อ.พัชราพรรณ ชอบธรรม

นต 59.น.บ.4.01นิติศาสตรนายโชติพงศ   มังแกว5922272511.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

LA 2504-58 : กฎหมายปกครอง  อ.สุเทพ ทาทอง

LA 3001-58 : ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1  อ.ณฐ นารินทร

นต 59.น.บ.4.01นิติศาสตรนายรัฐนันท   รักหฤทัย5922274112.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

LA 3111-58 : กฎหมายวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัท มหาชน จํากัด อ.องอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

LA 3302-58 : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1  อ.จงศักด์ิ ผดุงทรัพย

นต 59.น.บ.4.01นิติศาสตรนายวีรวัฒน   สุขสวัสดิ์5922274513.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

LA 3302-58 : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1  อ.จงศักด์ิ ผดุงทรัพย

นท 59.นศ.บ.4.02นิเทศศาสตรนายวีรชยนันท   ถานะธง5922414314.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

CA 2302-58 : การถายภาพวารสารศาสตร  อ.กมลวรรธ สุจริต

CA 3106-58 : การผลิตสื่อเพื่อชุมชน  อ.ศุภณิช จันทรสอง

กสว 59.วท.บ.4.01เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสรางนายกิตติ   เหลืองปฐมวงศ5923301115.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

CONS3502-58 : ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร  อ.ณุตะพงษ ฮีราโน

ทท 59.ศศ.บ.4.01การทองเที่ยวนายณัฐชนน   พัฒนาชน5924225216.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

TOUR3101-57 : จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม อ.ตะวัน พรหมวงศ

TOUR3501-57 : การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ , อ.นันทิยา ตันตราสืบ

TOUR3601-57 : การทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง  อ.ณัฐพล เนียมแกว
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จก 59.บธ.บ.4.02การจัดการนายรชานนท   อินหลี5924425517.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

ENG 1502-58 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  อ.นันทิยา ศิลาชัย

MGT 1104-58 : การประกันภัย  อ.เสกสรรค มณีธร

MGT 3101-58 : ธุรกิจระหวางประเทศ  ผศ.ดร.กาญจนา สุระ

MGT 3201-58 : การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส

MGT 3301-58 : การวิเคราะหและประเมินโครงการ  อ.ญาติกา มนตตรีกุล

นท 60.นศ.บ.4.01นิเทศศาสตรนางสาวเนตรนภา   สุทธวงค6022401018.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

GHUM1102-58 : ความจริงของชีวิต  ผศ.สัญญา สะสอง

บช 60.บช.บ.4.01การบัญชีนางสาวปวีณาภา   วงคจักร6022466719.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

ACC 2102-58 : การบัญชีขั้นกลาง 2  อ.พิชญานันท อมรพิชญ

บช 60.บช.บ.4.02การบัญชีนางสาวอสมาภรณ   สุนันตา6023403920.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

ACC 2102-58 : การบัญชีขั้นกลาง 2  อ.สมเกียรติ อินตาวงศ

ACC 3204-58 : การบัญชีตนทุน 2  อ.พรวีนัส บุญมากาศ

ECON3307-58 : การวิเคราะหเชิงปริมาณ  น.ส.มะลิวัลย ศิริวรรณา

จก 60.บธ.บ.4.04การจัดการนางสาวชนิดา   เยาวธานี6023420821.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

ACC 4210-58 : การบัญชีบริหาร  อ.วิไลพร ไชยโย

MGT 2102-58 : การพัฒนาองคการ  ผศ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ

MGT 3101-58 : ธุรกิจระหวางประเทศ  อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี

MGT 3107-58 : การจัดการธุรกิจขนาดยอมสําหรับผูประกอบการ  อ.เสกสรรค มณีธร

MGT 4102-58 : การจัดการโลจิสติกส  อ.ปยารัตน ศรีศักดา

นต 61.น.บ.4.01นิติศาสตรสิบตํารวจโทจิราวัฒน   รัตนกรบรรจง6122237522.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

LA 1201-58 : กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป  อ.นิมิต วุฒิอินทร

LA 1503-58 : กฎหมายรัฐธรรมนูญ  อ.วศิน ย้ิมแยม

LA 2103-58 : กฎหมายลักษณะหนี้  อ.กฤษฎา เอ่ียมละมัย

นต 61.น.บ.4.01นิติศาสตรสิบตํารวจโทปวรุตม   ขันธมัง6122237723.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

LA 1201-58 : กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป  อ.นิมิต วุฒิอินทร

LA 1503-58 : กฎหมายรัฐธรรมนูญ  อ.วศิน ย้ิมแยม

LA 2103-58 : กฎหมายลักษณะหนี้  อ.กฤษฎา เอ่ียมละมัย

จก 61.บธ.บ.4.01การจัดการนางสาวนริศรา   อินตาพรหม6122424124.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BCOM1601-58 : หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม
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FB 1101-58 : การเงินธุรกิจ  อ.กิรณา ยี่สุนแซม

GLAN1102-58 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  อ.ดร.วรศิริ บุญซื่อ

GSCI2201-58 : วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต  อ.อังคณา ลังกาวงศ

HRM 1101-58 : การบริหารทรัพยากรมนุษย  อ.ประทานพร สุรินตะ

จก 61.บธ.บ.4.02การจัดการนางสาวอรวรรณ   ปนแกว6122430325.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BCOM1601-58 : หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม

FB 1101-58 : การเงินธุรกิจ  อ.กิรณา ยี่สุนแซม

GLAN1102-58 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  อ.ดร.วรศิริ บุญซื่อ

GSCI2201-58 : วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต  อ.อังคณา ลังกาวงศ

HRM 1101-58 : การบริหารทรัพยากรมนุษย  อ.ประทานพร สุรินตะ

จก 61.บธ.บ.4.02การจัดการนายพีรพัฒน   ประเทืองสุข6122436926.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BCOM1601-58 : หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม

FB 1101-58 : การเงินธุรกิจ  อ.พิชญานันท อมรพิชญ

GLAN1102-58 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  อ.จุติญาณี เพิ่มทันจิตต

GSCI2201-58 : วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต  อ.อังคณา ลังกาวงศ

HRM 1101-58 : การบริหารทรัพยากรมนุษย  อ.ประทานพร สุรินตะ

จก 61.บธ.บ.4.02การจัดการนางสาวณัฐพร   อัศริยะพันธุ6122439527.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BCOM1601-58 : หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม

FB 1101-58 : การเงินธุรกิจ  อ.กิรณา ยี่สุนแซม

GLAN1102-58 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  อ.ดร.วรศิริ บุญซื่อ

GSCI2201-58 : วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต  อ.อังคณา ลังกาวงศ

HRM 1101-58 : การบริหารทรัพยากรมนุษย  อ.ประทานพร สุรินตะ

นท 61.นศ.บ.4.01นิเทศศาสตรนายกิตติพัทธ   พงศวรณัน6122494628.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

CA 1103-58 : หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  อ.ดร.อุไร ไชยเสน

CA 1104-58 : หลักการโฆษณา  ผศ.ศิรสา สอนศรี

CA 1105-58 : หลักการส่ือขาวและการเขียนขาว  อ.นาตยา กันทะเสนา

GLAN1102-58 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  อ.ดร.วรศิริ บุญซื่อ

GSOC1106-58 : การเมืองการปกครองไทย  อ.มุจลินท ชัยชมภู

นท 61.นศ.บ.4.01นิเทศศาสตรนายอติชาต   ฟุมเฟอย6122499029.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

CA 1103-58 : หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  อ.ดร.อุไร ไชยเสน

คธ 61.บธ.บ.4.02คอมพิวเตอรธุรกิจนายเขมพัฒน   รูบุญ6123404730.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BCOM1102-58 : การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน  อ.พิเชษฐ ศิริรัตนไพศาลกุล



ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล       สาขาวิชา หมูเรียน

BCOM1601-58 : หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  อ.อําพล กองเขียว

ENG 1502-58 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  อ.เกศินี ศรีรัตน

GSCI2204-58 : วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  อ.อภิสิทธิ์ ชัยมัง

GSOC2204-58 : ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  อ.กนกกาญจน ปองทอง

คธ 61.บธ.บ.4.02คอมพิวเตอรธุรกิจนายทวีรัฐ   ประจันตะ6123404931.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BCOM1102-58 : การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน  อ.พิเชษฐ ศิริรัตนไพศาลกุล

BCOM1601-58 : หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  อ.อําพล กองเขียว

ENG 1502-58 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  อ.เกศินี ศรีรัตน

GSCI2204-58 : วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  อ.อภิสิทธิ์ ชัยมัง

GSOC2204-58 : ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  อ.กนกกาญจน ปองทอง

บช 61.บช.บ.4.01การบัญชีนางสาวอังคณา   พวงพิลา6125423132.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

GSCI2102-58 : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  อ.ดร.พสุ ปราโมกขชน

ภาคเสาร - อาทิตย

 ผูที่อนุมัติโดยใหทําบันทึกเพ่ิมเติมกับมหาวิทยาลัย จํานวน 9  คน ไดแก

รป 58.รป.บ.4.01รัฐประศาสนศาสตรนายอโณกัณฐ   ปนทะหมอง582222741.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

ENG 1603-59 : ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  อ.วราพร ไชยคุนา

พช 59.ศศ.บ.4.01การพัฒนาชุมชนนายคณิน   เกตภิโภค592220332.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

SOC 3305-58 : การจัดการความรูในงานพัฒนาชุมชน  อ.พจนา มณฑีรรัตน

รป 59.รป.บ.4.01รัฐประศาสนศาสตรนางสาวจุฑาภรณ   วงษแสนสี592226033.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

PA 3209-59 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  อ.จารุณี แกวทอง

นต 59.น.บ.4.01นิติศาสตรนายสุรชัย   เดนรุง592227494.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

LA 3302-58 : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1  อ.จงศักด์ิ ผดุงทรัพย

คธ 60.บธ.บ.4.01คอมพิวเตอรธุรกิจนางสาวเปรมฤดี   แปงคําเอย602249105.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BCOM1601-58 : หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  อ.กุสุมา สีดาเพ็ง

GLAN1101-58 : ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  อ.สุดธิดา สวนประดิษฐ

GSCI2102-58 : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  อ.ดร.พสุ ปราโมกขชน

GSOC1104-58 : วิถีโลก  อ.เกษกานต ขัติยะ

ทท 61.ศศ.บ.4.01การทองเที่ยวนางสาวธนธรณ   หมั่นจิตร612221256.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

GSCI1101-53 : การคิดและการตัดสินใจ  ผศ.ดร.บูรพา สิงหา
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จก 61.บธ.บ.4.02การจัดการนายสุทธิพงษ   วิญญาปา612243847.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

BCOM1601-58 : หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม

ธป 61.บธ.บ.4.01ธุรกิจระหวางประเทศนางสาวนาถนภา   ประสานเกลียว612248148.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

GHUM1102-58 : ความจริงของชีวิต  ผศ.สัญญา สะสอง

กสว 61.วท.บ.4.01เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสรางนายอัศวิน   พรมสีดา612330509.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

GHUM1102-58 : ความจริงของชีวิต  อ.ดร.กันยารัตน รินศรี

ภาคเสาร - อาทิตย

 ผูที่ใหสงบันทึกชี้แจงเพ่ิมเติม จํานวน 1  คน ไดแก

นต 61.น.บ.4.01นิติศาสตรนางสาวเพชรรัตน   สีแกว612223171.

รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารยผูสอน

GLAN1104-58 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน  อ.กนิษฐ ดีหนอ

ทั้งนี้

               (1) ผูที่ไมไดรับอนุญาตใหสอบรายวิชาที่ขาดสอบ หรืออนุญาตแลวแตไมมาติดตอขอสอบตาม

เวลาที่กําหนดใหไดรับสัญลักษณ "F" หรือ "U" แลวแตกรณี
               (2) ในกรณีที่อนุญาตใหสอบ ผูที่มีรายชื่อขางตนใหติดตอขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคกับอาจารย

ผูสอน ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึง 22 เมษายน 2562 และ อาจารยผูสอนแกไขสัญลักษณ M ผานระบบสงผลการเรียน

 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2562

(  )

               (3) กรณีนักศึกษาไดรับอนุมัติโดยใหทําบันทึกขอตกลงกับมหาวิทยาลัยแลว ใหนักศึกษาติดตอที่สํานักทะเบียน

และประมวลผลเพ่ือบันทึกขอตกลงกับมหาวิทยาลัย โดยจะตองเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหสอบ


