
 
 
 
 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ 
เรื่อง นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1  

ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) 
-------------------------------- 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงื่อนไขการมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลใน
กระบวนวิชา ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ข้อ 3. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 16.2 คณะมนุษยศาสตร์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่มีเวลาเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่ในกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน 
ดังนี้.- 
 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
ล าดับที่ กระบวนวิชา – ตอน รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล คณะ 

1 001101-026 612110099 นายอัมรินทร์ อินทสิทธิ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 
2 001101-035 610110572 นายกิตติ์โยธี จันทราศัพท์ สารสนเทศศึกษา 
3 001101-043 610810136 นายวงศธร โพธิ์ล่าม เกษตรศาสตร์ 
4 001101-106 610510787 นายพัสกร มาลีศรีสุกใส วิทยาศาสตร์ 
5 001201-001 601710006 นางสาวเกวลิน หอมทั่ว สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6 001201-009 602110057 นางสาวรัตนาวลี รัตนกิจศร วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 
7 001201-021 570310245 นายเมธี สุวรรณดารักษ์ วิจิตรศิลป์ 
8 001201-033 600610048 นายธนพรรดิ์ ไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ 
9 001201-098 600310242 นางสาวธนวรรณ ศิรินาม วิจิตรศิลป์ 
10 001201-098 600310250 นายพิสุทธิศักดิ์ วัฒนาชัยกูล วิจิตรศิลป์ 
11 001201-179 600310042 นายจิตตะวัน มณีชูเกตุ วิจิตรศิลป์ 
12 001311-007 550110535 นางสาวธิษณิน ฉายรัตน์ ประวัติศาสตร์ 

 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่     21 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
 

 (ลงนาม)  สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์  
                    (อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต) 

        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
         ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

 
 
 
 
 
 



 

                                

               บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน    คณะมนุษยศาสตร์ (งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร.3274) 
ที ่   ศธ  6393(10)/        วันท่ี      พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง  นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1           
         ปีการศึกษา  2561 (ครั้งที่ 2) 

เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ งานบริการการศึกษาฯ ได้แจ้งภาควิชา/สาขาวิชาตรวจสอบและแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่
มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มีการประกาศ
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่  ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง 
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (ดังแนบ) นั้น 

บัดนี้  ภาควิชาภาษาอังกฤษได้แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบ
ไล่ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมเติม จ านวน 12 ราย ทั้งนี้  งานบริการการศึกษาฯ 
จักได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่เพ่ิมเติม โดยจัดท าเป็น
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ต่อไป 

กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารหมายเลข 1 ส าเนาประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัด

และประเมินผลสอบไล่ ประจ าการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ประกาศ 
ณ วันที่  16  พฤศจิกายน 2561 

เอกสารหมายเลข 2 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 เพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาลงนามในประกาศและบันทึกแจ้งคณะฯ ตามเอกสารดังแนบ 
เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 
 
 
 
ค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 



                                

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์   (งานบริการการศึกษา  โทร.3215, 3220) 
ที ่   ศธ  6393(10).1/ บก     วันท่ี    11    กุมภาพันธ์    2554 
เรื่อง  นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 

เรียน    ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
           

 ตามท่ี คณะฯ ได้ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาตรวจสอบและแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผลสอบไล่ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 นั้น 
 

ในการนี้ งานบริการการศึกษาฯ ขอส่งประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผลสอบไล่ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552  ประกาศ  ณ วันที่  10  กุมภาพันธ์  
2554   เพ่ือขอความอนุเคราะห์แจ้งอาจารย์ผู้สอนตามรายละเอียดดังแนบ ทราบต่อไป 

 

 จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

 
 (นางนิทราพร  อุตตโม) 

                                                         รักษาการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา 
      และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 
 

 
 


