
 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ 

เรื่อง นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) 
-------------------------------- 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงื่อนไขการมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิช า           
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ข้อ 3. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 
16.2 คณะมนุษยศาสตร์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่มีเวลาเรียนต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและ
ประเมินผลสอบไล่ในกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ดังนี้.- 
 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
ล าดับที่ กระบวนวิชา–ตอน รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 

1 001101-038 610310277 นายสรวิชญ์ เมืองค า วิจิตรศิลป์ 
2 001101-038 611510254 นายอธิพงษ์ พรหมสุข บริหารธุรกิจ 
3 001101-040 611510251 นางสาวหัทยา ปรีชาสิทธิคุณ บริหารธุรกิจ 
4 001101-049 610110399 นางสาวรัศมิ์รวี ดวงดี ภาษาไทย 
5 001101-049 610510811 นายศตคุณ กันธิยะ วิทยาศาสตร์ 
6 001101-051 611310151 นายศุภิวัฒน์ แสนค า อุตสาหกรรมเกษตร 
7 001101-076 611810145 นายพชรพล ทองสินชัยเลาหะ การสื่อสารมวลชน 
8 001101-095 610310003 นายจุลทิตย์ โจลานันท์ วิจิตรศิลป์ 
9 001101-095 610510807 นายพงศ์ภีระ พุทธพรชินพงศ์ วิทยาศาสตร์ 
10 001101-095 610310011 นางสาวธณัชชา ไพยารมณ์ วิจิตรศิลป์ 
11 001101-095 611710109 นางสาวน้ าผึ้ง สังข์ทุ่ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
12 001101-099 611310461 นางสาววรางคณา ปลื้มจิตร อุตสาหกรรมเกษตร 
13 001101-100 611310367 นางสาวปุญชรสัมิ์ มุ่งเอื้อมกลาง อุตสาหกรรมเกษตร 
14 001101-103 611810243 นางสาวมะลิวัลย์ ตังเปา การสื่อสารมวลชน 
15 001101-107 610310189 นางสาวชลรดา ช้างขาว วิจิตรศิลป์ 
16 001101-145 611310454 นายพชร จันทร์โชติ อุตสาหกรรมเกษตร 
17 001101-164 610810268 นางสาววรนุช มีตา เกษตรศาสตร์ 
18 001101-165 610610413 นายธนัชพนธ์ บุญเรืองรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ 
19 001101-165 610810151 นายสมบูรณ์ รัตนอาจ เกษตรศาสตร์ 
20 001101-165 610810249 นางสาวบุษบา พงษ์สวัสดิ์ เกษตรศาสตร์ 
21 001101-181 610510693 นายปรเมศวร์ สุภารังษี วิทยาศาสตร์ 
22 001101-186 610510217 นายจักริน รุ่งศิริพาณิชกุล วิทยาศาสตร์ 
23 001101-186 611610152 นายวัศพล วงศ์สุริยา เศรษฐศาสตร์ 
24 001101-186 611810183 นางสาวอัญญารัตน์ อธิกุลรัตน์ การสื่อสารมวลชน 
25 001101-806 611512037 นางสาวชาลิสา แก้วมาลัย บริหารธุรกิจ 
26 001101-816 610612082 นายณัทกฤช ค าสุขใส วิศวกรรมศาสตร์ 
27 001101-817 610612045 นายภูกฤษ คงอุทัยสกุล วิศวกรรมศาสตร์ 
28 001101-818 610612088 นายพชรพล ทองสินชัยเลาหะ วิศวกรรมศาสตร์ 



ล าดับที่ กระบวนวิชา–ตอน รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 
29 001101-820 612012177 นายภูฤทธิ์ โพธิสุวรรณ นิติศาสตร์ 
30 001102-003 590310099 นางสาวจูลเนตร เลาห์ว้าง วิจิตรศิลป์ 
31 001102-003 610910061 นายสาทร ศรีสิริวิบูลย์ชัย ทันตแพทยศาสตร์ 
32 001102-005 591710105 นางสาวปิยะดา ขันดา สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
33 001102-005 600310023 นางสาวพิชญา ชัยเทพ วิจิตรศิลป์ 
34 001102-005 600310061 นางสาวอารยา หมื่นศรี วิจิตรศิลป์ 
35 001102-005 600310064 นายกันต์ธัช เคนบุปผาชาติ วิจิตรศิลป์ 
36 001102-012 580110535 นายจรณินทร์ ไชยงาม ประวัติศาสตร์ 
37 001102-018 591810223 นายอนุชา สีหมอก การสื่อสารมวลชน 

 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

ล าดับที่ กระบวนวิชา–ตอน รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 
1 003191-001 570510092 นายปริย ชาธรรมา วิทยาศาสตร์ 

 
ภาควิชาการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ กระบวนวิชา–ตอน รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 
1 008220-001 600110325 นายวศิน การสมดี ปรัชญาและศาสนา 

 

ภาควิชาจิตวิทยา 
ล าดับที่ กระบวนวิชา–ตอน รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 

1 013110-005 600510379 นายธีรภัทร วรรณจักษ์ วิทยาศาสตร์ 
2 013110-005 600510383 นายพีรกิจ วรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์ 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่     16    พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561 
 

 
                     (อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต) 

        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
       ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  


