
  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
 เรื่อง ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค 

ของนักศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
-----------------------------------------  

                  ตามที่นักศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี  ได้ยืน่คำร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค  
ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2564  บัดนี้  คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมาย ให้เป็นผู้พจิารณาการขอสอบ 
รายวิชาที่ขาดสอบได้ดำเนินการพิจารณาแล้วโดยอาศัยความตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน และเห็นสมควรให้ ประกาศผลการพิจารณา ดังนี้ 

 ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล            สาขาวิชา หมู่เรียน 
ผู้ได้รับอนุญาตให้สอบรายวิชาที่ขาดสอบ จำนวน 11 คน ได้แก่ 
 ภาคปกติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 1. 61142945 นายทัศนะ   ทัศนะเวทนิ นิติศาสตร ์ นต 61.น.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 LA 3304-58 : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  ผศ.นิล พันธุ์คงช่ืน 
 LA 3305-58 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  ผศ.นิล พันธุ์คงช่ืน 
 LA 3306-58 : ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง  อ.สัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ 
 2. 62122942 นางสาวบุญญาพร   กันทะเเก้ว นิติศาสตร ์ นต 62.น.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 LA 3601-58 : กฎหมายภาษีอากร  อ.มณฑล อรรถบลยุคล 
 3. 62122965 นางสาวขนษิฐา   อุปยาโน นิติศาสตร ์ นต 62.น.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 LA 3304-58 : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  ผศ.นิล พันธุ์คงช่ืน 
 LA 3305-58 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  ผศ.นิล พนัธุ์คงช่ืน 
 LA 3306-58 : ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง  อ.สัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ 
 4. 62144830 นางสาวปติญญา   หมื่นโฮ้ง เศรษฐศาสตร์ ศฐ 62.ศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ECON3103-58 : การพัฒนาเศรษฐกิจ  ผศ.ดร.สมบตัิ สิงฆราช 
 ECON3901-58 : ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์  รศ.ดร.ภัทรวุฒิ สมยานะ 
 5. 63142442 นายจตุพจน์   ศรีสุภา ภาษาญีปุ่่น ภญ 63.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 JPN 2404-63 : การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4  อ.Yuya Yata 
  อ.Toshiyuki Yamaguchi 



 

 ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล            สาขาวิชา หมู่เรียน 
 6. 63142461 นายนราพงษ์   ทองแก้ว ภาษาญีปุ่่น ภญ 63.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 JPN 2404-63 : การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4  อ.Yuya Yata 
  อ.Toshiyuki Yamaguchi 
 7. 64122523 นางสาวบุญยกานต์   นายกร นิติศาสตร ์ นต 64.น.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 LA 2101-63 : กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป อ.นิมิต  วุฒิอินทร์   

 LA 2001-63 : การใช้ การตีความกฎหมายและการให้เหตุผลทางกฎหมาย  ผศ.นิล พันธุ์คงช่ืน 
 8. 64142129 นางสาวอภิสมย์   ผาติพฒันาไพร ภาษาญีปุ่่น ภญ 64.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 JPN 1503-63 : สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ผศ.วิลาวณัย์ หงษ์อนุรักษ ์
 9. 64142547 นางสาวมนัตา   ลุงจ่อย ภาษาอังกฤษ อ 64.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ENG 1205-62 : การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  อ.จารุณี นาคเจรญิ 
 10. 64144407 นางสาวศิริกาญจน์   แก้วจันทรม์ัง นิเทศศาสตร ์ นท 64.นศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1303-62 : ศาสตร์พระราชา  อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง 
 11. 64144710 นายภาคภูมิ   ไชยพนัธ ์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศฐ 64.ศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ENG 1501-63 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  อ.ศิริพรรณ สุวรรณาลัย 
ทั้งนี ้
               (1)  ผู้ที่ไมไ่ด้รับอนญุาตให้สอบรายวชิาที่ขาดสอบ หรืออนุญาตแล้วแต่ไม่มาติดต่อขอสอบตาม 
เวลาที่กำหนดให้ได้รบัสัญลักษณ์ "F" หรือ "U" แล้วแต่กรณี 
               (2)  ในกรณีที่อนุญาตให้สอบ ผู้ที่มีรายชื่อข้างตน้ให้ติดต่อขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 
กับอาจารย์ผูส้อน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึง 7 เมษายน 2565 และ อาจารย์ผูส้อนแก้ไขสัญลักษณ์ M ผา่นระบบ 
ส่งผลการเรียน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 
               (3)  กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติโดยให้ทำบนัทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้นกัศึกษาติดต่อที่ 
สำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย 
อนุมัติให้สอบ 
   ประกาศ ณ วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 

  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย) 
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


