
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค                 

ของนักศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์เวียงบวั 

                  ตามที่นักศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี  ได้ยืน่คำร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค    
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2565  บัดนี้  คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้เปน็ผู้พิจารณา การขอสอบ    
รายวิชาที่ขาดสอบได้ดำเนินการพิจารณาแล้วโดยอาศัยความตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติ        
ในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน และเห็นสมควรให้ ประกาศผลการพิจารณา ดังนี้ 

ทั้งนี ้
               (1) ผู้ที่ไมไ่ด้รับอนญุาตให้สอบรายวิชาที่ขาดสอบ หรืออนุญาตแล้วแต่ไม่มาติดต่อขอสอบตาม 
เวลาที่กำหนดให้ได้รบัสัญลักษณ์ "F" หรือ "U" แล้วแต่กรณี 
               (2) ในกรณีที่อนุญาตให้สอบ ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นให้ติดต่อขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 
กับอาจารย์ผูส้อน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565 และ อาจารย์ผู้สอนแก้ไขสัญลักษณ์ M  
ผ่านระบบสง่ผลการเรียน ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 
               (3) กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติโดยให้ทำบันทึกขอ้ตกลงกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อ 
ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย 
อนุมัติให้สอบ 

 ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล            สาขาวิชา หมู่เรียน 
ผู้ที่อนุมัติโดยให้ทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย จำนวน 78 คน ได้แก่ 
 ภาคปกติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 1. 62124823 นายวฒุิชัย   ทรายคำ การตลาด ตล 62.บธ.บ.4.3 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 MGT 4301-58 : การจัดการเชิงกลยุทธ์  อ.จุฑาลักษณ์ สายแปง 
 2. 62143150 นายปริญญา   ญาติสมบูรณ ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วค 62.วท.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 COM 4304-58 : การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  อ.ดร.รสลิน เพตะกร 
 3. 62144277 นายปัฐปุริณ   ถาวงศ ์ นิเทศศาสตร ์ นท 62.นศ.บ.4.4 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CA 3203-58 : สื่อและการวางแผนสื่อโฆษณา  อ.รจนกร แบ่งทิศ 
 4. 62144287 นายวชิร   อมรรัตนายุทธ ์ นิเทศศาสตร ์ นท 62.นศ.บ.4.3 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CA 4502-58 : การวางแผนรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ ์  ผศ.ศิรสา สอนศร ี
 5. 62152468 นางสาวอัจฉริญา   ทรนิ ภาษาอังกฤษ อ 62.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ENG 2204-62 : ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน  อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ ์
 6. 63122344 นายวนัเฉลิม   ใจติขะ การพัฒนาชุมชน พช 63.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CD 3312-63 : เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน  อ.ดร.สรุสิงห์ แสงโสด 



 ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล            สาขาวิชา หมูเ่รียน 
 7. 63122514 นายปิยังกูร   ธรรมวุฒ ิ ดนตรีสากล ดนส 63.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 2405-59 : ขับร้องประสานเสียง 1  อ.อิศรากร พัลวัลย ์
 8. 63122537 นายธีรภัทร์   เกตุมาลา ดนตรีสากล ดนส 63.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 3606-59 : การเรียบเรียงและการผลิตดนตรีประกอบสื่อ  ผศ.นิรุตร์ แก้วหล้า 
 9. 63123209 นางสาวนันทน์ภัส   สุยะปั๋น คหกรรมศาสตร์  คศ.ฟ 63.วท.บ.4.1 
 กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและ 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1305-62 : โลกแห่งธุรกิจ  อ.กริช สอิ้งทอง 
 10. 63124106 นายภูธน   ขันคำนันตะ๊ การจัดการ จก 63.บธ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 MGT 3106-63 : การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  อ.สุกัญญา สุทธาวาสน ์
 11. 63124126 นางสาวสุนิษา   รอชา การจัดการ จก 63.บธ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 MGT 4102-63 : การจัดการโลจิสติกส ์  อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก 
 12. 63142712 นางสาวปาริฉัตต์   จนิดารักษ์ ภาษาไทย ท 63.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 THAI3308-63 : วรรณกรรมวิจารณ ์  อ.นัยนา ครุฑเมือง 
 13. 63142726 นางสาวภูวณิดา   สบุานงาม ภาษาไทย ท 63.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ENG 1602-63 : ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร ์  อ.อาทิตย์ แฮมเมอรี ่
 14. 63143236 นายธนวัฒน์   แซ่ลิ้ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วค 63.วท.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 COM 3302-63 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ  อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล 
 15. 63144541 นายยศวร   สิมะวงค ์ นิเทศศาสตร ์ นท 63.นศ.บ.4.4 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CA 3305-63 : การวิเคราะห์สื่อและรูเ้ท่าทันสื่อ  อ.รินทร์ลภสั เกตุวรีะพงศ ์
 16. 63144582 นายณัฏฐ์   สิงห์ไชย นิเทศศาสตร ์ นท 63.นศ.บ.4.4 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CA 3305-63 : การวิเคราะห์สื่อและรูเ้ท่าทันสื่อ  อ.รินทร์ลภสั เกตุวรีะพงศ ์
 CA 3407-63 : การสร้างสรรค์และผลติสื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  อ.ดร.ศิโรช แท่นรัตนกุล 
 17. 63144629 นายสหัสวรรษ   อรุณการ นิเทศศาสตร ์ นท 63.นศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CA 3304-63 : การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร  รศ.ดร.ธรรมกติติ์ ธรรมโม 
 18. 63152474 นายพชร   มังคลาด รัฐประศาสนศาสตร์ รป 63.รป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 PA 3201-59 : การบริหารโครงการ  อ.พัชราพรรณ ชอบธรรม 



 ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล            สาขาวิชา หมู่เรียน 
 19. 63152724 นายศุภกร   บุญมานันท ์ ศิลปะการแสดง ศปส 63.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 PFA 3302-62 : การกำกับการแสดง  อ.ภัทรศิลป์ สุกัณศลี 
 20. 63152833 นายณัฐวฒุิ   อุ่นอกแดง ศิลปะและการออกแบบ ศอ 63.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ARTD3302-59 : การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  อ.เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ ์
 21. 64122015 นางสาวชนิกานต์   ชอุ่ม การท่องเที่ยว ทท 64.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 TOUR2101-62 : พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  อ.อัศวินี ไชยมงคล 
 22. 64122423 นายภวัต   วงศ์แสน ดนตรีสากล ดนส 64.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 2502-64 : ประวัติดนตรีตะวันตก 1  อ.มณฑิรา ศิริสว่าง 
 23. 64122432 นายจิรายุศ   วังยศ ดนตรีสากล ดนส 64.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 2204-64 : หลักการวงโยธวาทิต  อ.นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ 
 24. 64122438 นายปรัชญกร   แสงใส ดนตรีสากล ดนส 64.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 2502-64 : ประวัติดนตรีตะวันตก 1  อ.มณฑิรา ศิริสว่าง 
 25. 64122444 นายศรันย์   โชคนท ี ดนตรีสากล ดนส 64.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 2502-64 : ประวัติดนตรีตะวันตก 1  อ.มณฑิรา ศิริสว่าง 
 26. 64122464 นายพีรพฒัน์   เดชสม ดนตรีสากล ดนส 64.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 2204-64 : หลักการวงโยธวาทิต  อ.นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ 
 27. 64122466 นายอภิทนารักษ์   ชนะเดช ดนตรีสากล ดนส 64.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 2204-64 : หลักการวงโยธวาทิต  อ.นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ 
 28. 64122470 นายศรัณย์เศรษฐ์   มันตนา ดนตรีสากล ดนส 64.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1302-62 : วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู ้  อ.ธฤษ เรือนคำ 
 WMS 2204-64 : หลักการวงโยธวาทิต  อ.นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ 
 29. 64122590 นายบุญทวี   เดชสินธุวาณชิย ์ นิติศาสตร ์ นต 64.น.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 LA 2201-63 : กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 1  อ.สออน สมุทวณิช เธียรพรานนท์ 
 30. 64122804 นายเด็ดเดี่ยว   ภาคสีุข ภาษาเกาหล ี ภก 64.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 KOR 2103-61 : ภาษาเกาหลี 3  อ.ณัฐวุฒิ ลือด ี



 ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล            สาขาวิชา หมู่เรียน 
 31. 64122824 นางสาวอัชราวรรณ   อินสมตัว ภาษาเกาหล ี ภก 64.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 KOR 2103-61 : ภาษาเกาหลี 3  อ.ณัฐวุฒิ ลือด ี
 32. 64123345 นายณัฐวฒุิ   รวมจิตร คหกรรมศาสตร์  คศ.อ 64.วท.บ.4.1 
 กุล่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 NUTR2503-63 : ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร  อ.ดร.ธัญนันท์ ฤทธ์ิมณ ี
 33. 64124291 นายจิระพนัธ์   จิรานุวฒัน ์ การตลาด ตล 64.บธ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 MK 2107-63 : การจัดการผลิตภณัฑ์และราคา  ผศ.ดร.จินดาภา ศรสีำราญ 
 34. 64124617 นางสาววรนุช   อินตะ๊ถา การบัญช ี บช 64.บช.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1202-62 : การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม  อ.ภิตินันท์ อะภัย 
 35. 64142599 นายถิรวุฒิ   ฤทัยรุ้ง ภาษาอังกฤษ อ 64.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ENG 2303-62 : วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น  อ.ภัสร์นรียา แย้มศรีสุข 
 36. 64143313 นางสาวกุลธดิา   วงคป์ัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแว วส 64.วท.บ.4.1 
 ดล้อม 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ENV 2201-63 : จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  ผศ.ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ 
 37. 64143728 นางสาวธัญวลัย   สจัจปัญญาวงษ์ สาธารณสุขชุมชน สธ 64.ส.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CPH 2201-63 : พฤติกรรมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพ  อ.ดร.มุจลินท์ แปงศิร ิ
 38. 64144105 นางสาวชลลดา   มิ่งชื่น ธุรกิจระหว่างประเทศ ธป 64.บธ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 IB 2102-61 : การจัดการการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ  อ.จุฑาลักษณ์ สายแปง 
 39. 64144145 นางสาวณชัชา   โพธิธ์าน ี ธุรกิจระหว่างประเทศ ธป 64.บธ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ENG 1501-61 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  อ.วราพร ไชยคุนา 
 GLAN1104-58 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน  อ.ดวงชีวา ทิพย์แดง 
 GSCI1103-58 : สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้  ผศ.ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร ์
 IB 2102-61 : การจัดการการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ  อ.จุฑาลักษณ์ สายแปง 
 LA 1604-61 : กฏหมายธุรกิจ  อ.สออน สมุทวณิช เธียรพรานนท์ 
 MK 1101-61 : หลักการตลาด  ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น 
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 40. 64152056 นางสาวเบญจพร   คำพันธ ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รป 64.รป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 PA 2501-64 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารงานภาครัฐ  ผศ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท ์
 41. 64152076 นายเปมทตั   ยาโน รัฐประศาสนศาสตร์ รป 64.รป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 PA 2501-64 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารงานภาครัฐ  ผศ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท ์
 42. 64152212 นางสาวกาญจนาภา   คำบุญเรือง วัฒนธรรมศึกษา วธ 64.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CN 1101-63 : ภาษาจีนระดับต้น 1  อ.ดร.สุขหรรษา ยศแสน 
 43. 64152225 นายสทุธิพงษ์   กระบวนโชคชัย วัฒนธรรมศึกษา วธ 64.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CUL 2504-63 : ภาษาล้านนา  อ.วิชญา มาแก้ว 
 44. 64152361 นายธีรศักดิ์   แซ่โง้ว ศิลปะการแสดง ศปส 64.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 PFA 1301-62 : วรรณกรรมการละครไทย  อ.ดร.ศริยา หงษ์ยี่สิบเอด็ 
 45. 65122026 นางสาวกัลยวรรธน์   ธิยัน การท่องเที่ยว ทท 65.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 TOUR1309-62 : หลักการจัดการโรงแรม  อ.จารุณี ศรีบุร ี
 46. 65122062 นางสาวเมธาวี   ถินทะชัย การท่องเที่ยว ทท 65.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GLAN1101-58 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  อ.พิชญพรพรรณ ศรีมลูเรือง 
 47. 65122231 นางสาวประภัสสร   สีหะวงษ ์ การพัฒนาชุมชน พช 65.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CD 1301-63 : ประชากรกับคุณภาพชีวิต  อ.ดร.กมลาศ สาลี สุกณัศีล 
 48. 65122435 นายไกรศิริ   จะคือ ดนตรีสากล ดนส 65.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 1101-64 : ดนตรีล้านนาเบือ้งต้น  อ.ปรเมศวร์ สรรพศร ี
 49. 65122465 นางสาวนิ่มนวล   ยอดสุวรรณ ดนตรีสากล ดนส 65.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 WMS 1501-64 : ดนตรีวิจักษ ์  ผศ.พรสวรรค์ จันทะวงศ ์
 50. 65122593 นายพงศ์พทัธ์   หมื่นโทะ นิติศาสตร ์ นต 65.น.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 LA 1301-63 : หลักกฎหมายมหาชน  อ.สุเทพ ทาทอง 
 51. 65122613 นายจักรกฤษณ์   โกวิทย ์ นิติศาสตร ์ นต 65.น.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 LA 1301-63 : หลักกฎหมายมหาชน  อ.สุเทพ ทาทอง 
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 52. 65122615 นายธนบดี   ตนิาร ี นิติศาสตร ์ นต 65.น.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1401-62 : การคิดและการตดัสินใจ  อ.ดร.สุชีวัน อินทุ่ง 
 53. 65122931 นางสาวกฤษณา   สวัสดิ์โรคา ภาษาจนี จ 65.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CN 1101-63 : ภาษาจีนระดับต้น 1  อ.ดร.สุขหรรษา ยศแสน 
 54. 65122963 นางสาวผกา   คีรีวิชิต ภาษาจนี จ 65.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CN 1101-63 : ภาษาจีนระดับต้น 1  อ.ดร.สุขหรรษา ยศแสน 
 55. 65124035 นางสาวนันทกา   ปนิแจ ้ การจัดการ จก 65.บธ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 MK 1101-63 : หลักการตลาด  อ.พรพิมล กาบบัว 
 56. 65124170 นายรัฐวัทย์   พุทธัง การจัดการ จก 65.บธ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1305-62 : โลกแห่งธุรกิจ  อ.เบญจพร หน่อชาย 
 57. 65124635 นางสาวดารารัตน์   ภู่รัตน ์ การบัญช ี บช 65.บช.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ACC 1107-63 : หลักการบัญชีข้ันต้น  ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล 
 58. 65142104 นางสาวจารุวรรณ   ขันธะ ภาษาญีปุ่่น ภญ 65.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1102-62 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย 
 59. 65142118 นายปัญญากร   ตอสะสุกุล ภาษาญีปุ่่น ภญ 65.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1102-62 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย 
 60. 65142406 นางสาวพรนภา   หินโทน ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมกา ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
 รบริการ 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 FR 1101-63 : โครงสร้างภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 1  อ.สุทธินี เดชารัตน ์
 61. 65142735 นางสาวธนวรรณ   กีทีปกูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ อธ 65.ศศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1202-62 : การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม  อ.มนตรี วงศ์เกษม 
 62. 65142736 นางสาวธนาภรณ์   วงศช์ัยวะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ อธ 65.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 BE 1217-63 : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1  อ.กมลฉัตร ทานะมัย 
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 63. 65142760 นายเพชรกลา้   คำกอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ อธ 65.ศศ.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 BE 1217-63 : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1  อ.กมลฉัตร ทานะมัย 
 64. 65143021 นายพงษ์ธร   ธราวรรณ เทคโนโลยสีารสนเทศ ทส 65.วท.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 COM 1106-63 : หลักการเทคโนโลยสีารสนเทศ  อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ ์
 65. 65143023 นายสุรศักดิ์   ฟูตัน๋ เทคโนโลยสีารสนเทศ ทส 65.วท.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 COM 1106-63 : หลักการเทคโนโลยสีารสนเทศ  อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ ์
 66. 65143025 นางสาวจิรชัญา   ดนี ุ เทคโนโลยสีารสนเทศ ทส 65.วท.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 COM 1505-63 : คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร ์  ผศ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค 
 GEN 1202-62 : การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม  อ.ภิตินันท์ อะภัย 
 67. 65143423 นายนายภูริวิทย์   ธนิ้อมธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วค 65.วท.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 COM 2202-63 : เทคโนโลยีมลัตมิีเดีย  อ.กฤษณา เขียวมั่ง 
 GEN 1102-62 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  อ.แอกร แซมซัน 
 GEN 1401-62 : การคิดและการตดัสินใจ  ผศ.ดร.บูรพา สิงหา 
 68. 65143508 นางสาวรุ่งฟา้   เดชวงศ์ยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแว วส 65.วท.บ.4.1 
 ดล้อม 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ENV 1201-63 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  อ.ดร.พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกรู 
 69. 65143871 นางสาวสุภัสสรา   ด้วยโชต ิ สาธารณสุขชุมชน สธ 65.ส.บ.4.2 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CHEM2701-63 : ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข  อ.ดร.ศิริวรรณ ศรสีัจจะเลิศวาจา 
 70. 65144350 นางสาวรัญชิดา   ธรรมหมื่นยอง นิเทศศาสตร ์ นท 65.นศ.บ.4.4 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1101-62 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  อ.นัยนา ครุฑเมือง 
 71. 65144422 นายอธิปไตย   เลอเลิศวิจิตร นิเทศศาสตร ์ นท 65.นศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 GEN 1101-62 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  อ.พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง 
 72. 65144569 นายภคณัฐ   โวหาร นิเทศศาสตร ์ นท 65.นศ.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 CA 1108-63 : หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  อ.รจนกร แบ่งทิศ 
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 73. 65152079 นางสาวมลธิรา   ไชยกาล รัฐประศาสนศาสตร์ รป 65.รป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 PA 1401-64 : แนวคิดและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์  อ.เดือนนภา ภู่ทอง 
 PA 1601-64 : ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับรัฐศาสตร ์  ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ ์
 74. 65152420 นายชินดนัย   อุดมเดช ศิลปะและการออกแบบ ศอ 65.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ARTD1301-64 : การเขียนแบบ  อ.เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ ์
 75. 65152437 นางสาวประกายรุ้ง   อนุใจ ศิลปะและการออกแบบ ศอ 65.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ARTD1301-64 : การเขียนแบบ  อ.เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ ์
 76. 65152442 นางสาวภูรินทร์   สุวภาพ ศิลปะและการออกแบบ ศอ 65.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ARTD1301-64 : การเขียนแบบ  อ.เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ ์
 77. 65152462 นายวนศักดิ์   เตชะแก้ว ศิลปะและการออกแบบ ศอ 65.ศป.บ.4.1 
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ARTD1102-64 : การวาดเส้น  อ.เสริม วัชรินทร ์
 78. 65152505 นางสาวอรณิชา   กันธา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารกั สทส 65.ศศ.บ.4.1 
 ษศาสตร ์
 รายวิชาที่ขอสอบ  อาจารย์ผู้สอน 
 ILS 1501-63 : นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล  ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย 

ทั้งนี ้
               (1) ผู้ที่ไมไ่ด้รับอนญุาตให้สอบรายวชิาที่ขาดสอบ หรืออนุญาตแล้วแต่ไม่มาติดต่อขอสอบตาม 
เวลาที่กำหนดให้ได้รบัสัญลักษณ์ "F" หรือ "U" แล้วแต่กรณี 
               (2) ในกรณีที่อนุญาตให้สอบ ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นให้ติดต่อขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 
กับอาจารย์ผูส้อน ตั้งแต่วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565 และ อาจารย์ผู้สอนแก้ไขสัญลักษณ์ M ผ่านระบบ 
ส่งผลการเรียน ภายในวนัที่ 18 ธันวาคม 2565 
               (3) กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติโดยให้ทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแลว้ ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักทะเบยีนและ
ประมวลผลเพื่อบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยอนุมัติให้สอบ 
 ประกาศ ณ วันที่  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 


