คําสั่งมหาวิทยาลัยแมโจ
ที่ 1190/2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลางและกรรมการฝายตาง ๆ ในการสอบกลางภาค
ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕63
_______________________________
ตามที่มหาวิทยาลัยแมโจ ไดกําหนดใหมีการสอบกลางภาค ประจําภาคตน ปการศึกษา
๒๕63 เพื่ อให ก ารดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด สอบต าง ๆ ดั งกล าวเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย จึ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการกลางและกรรมการฝายตาง ๆ ในการสอบกลางภาค ประจําภาคตน ปการศึกษา 2563 ดังนี้
กรรมการกลาง
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
๑1.
๑2.
๑3.
๑4.
15.
๑6.

รักษาการแทนรองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
รองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร
รองคณบดีคณะพัฒนาการทองเที่ยว
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยบริหารศาสตร
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
17. ผูอํานวยการ...

-๒-

๑7.
18.
๑9.
20.
21.
22.

ผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
23. หัวหนาฝายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
24. นางสาวฐิตารีย พรหมเศรษฐการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กรรมการจัดทําขอสอบ
๑. คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดทําขอสอบ ณ หองงานบริการการศึกษา ชั้น ๒ อาคาร
รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป
๑.๑ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ประธานกรรมการ
๑.๒ ประธานอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รองประธานกรรมการ
ทุกหลักสูตร
๑.๓ นางอําไพ ออนศรี
กรรมการ
๑.๔ นายธีระชัย ศรีทอง
กรรมการ
๑.๕ นายเขต ศรีพรรณ
กรรมการ
๑.๖ นายสายชล วิมานทอง
กรรมการ
1.7 นางสาวอัชญา เทพศิริ
กรรมการ
๑.8 นายประมวล ภูเขา
กรรมการ
1.9 นางสาวเดือนวิสาข สิงหะภักดี
กรรมการ
1.10 นางสาวปาณิศา วงคใส
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะวิทยาศาสตร จัดทําขอสอบ ณ หองทําขอสอบ หอง 3108 อาคารจุฬาภรณ
๒.๑ นายชูพงษ ภาคภูมิ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวกฤษณพรรณ ฉันทกิจ
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางสาวจิรัชยา สมบูรณชัย
กรรมการ
๒.๔ นางสาวปรางทิพย อินทนนท
กรรมการ
๒.๕ นายธนกฤต คําวงศปน
กรรมการ
2.6 นายพรชัย ใจมุก
กรรมการ
2.7 นายเจษฎาพร ดวงชนะ
กรรมการและเลขานุการ
2.8 นายมาโนช ตนสิงห
ผูชวยเลขานุการ
๓. คณะศิลปศาสตร จัดทําขอสอบ ณ หอง ๑๐๔ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาคารประเสริฐ ณ นคร
๓.๑ รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
3.2 หัวหนา...

-๓-

๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

หัวหนาสํานักงานคณบดี
นางพรทิพย พิมาสน
นายประสิทธิ์ ปวศิลปศักดิ์
นางสาวอุษณีย อินทะวงศ
นางสาวศุภลักษณ ดีนอย
นางวิภารัตน สุวรรณสิงห
นางสาวจิตราภรณ ปาวิน
นางสาวสินีนาฎ เชยชม
นางสาวพรอนงค พุกกะพันธุ
นางสาวญาณิศา ไชยศรีหา
นายเบญจศีล นุตตะละ
นางสาวพรทิพย จันแดง
นายกิติวัฒน ติจินดา
นายณัฐดนัย ยงไสว
นางสาวหฤทัย คงธนจารุอนันต
หัวหนางานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นางสาวกนกลักษณ วิริยา

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๔. คณะบริหารธุรกิจ จัดทําขอสอบ ณ หองอัดสําเนา ชั้น ๑ อาคารพิทยาลงกรณ (ตึกเกา)
๔.๑ รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวกฤตาณัฐ ศรีประภา
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายประเสริฐ อินตุน
กรรมการ
๔.๔ นายวรชน หนอแกว
กรรมการ
๔.๕ นายบุญดี คงทรัพยสินศิริ
กรรมการ
๔.6 นางสาวกะรัต เทพศิริ
กรรมการ
๔.7 นางสาวภาวิณี จีปูคํา
กรรมการ
4.8 นางสาวศิริขวัญ สมศรึ
กรรมการ
4.9 นางสาวบุษบงค ฝน แจง
กรรมการ
4.10 นางสาวกาลัญุตา แกวมาเมือง
กรรมการ
4.11 นางสาวประภาศรี ใจกันทา
กรรมการ
4.12 นายฉัตรชัย กาเร็ว
กรรมการ
4.13 นายวชิรพงษ จันหนองฮี
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะเศรษฐศาสตร จัดทําขอสอบ ณ หองอินทนิลเศรษฐศาสตร (EC๒๐๓) สํานักงานคณบดี
๕.๑ รองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ประธานกรรมการ
คณะเศรษฐศาสตร
๕.๒ นางสาวอําภา วิรัตนพฤกษ
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวกาญจนา เขื่อนแกว
กรรมการ
๕.๔ นางสาวมุทิตา ซิงห
กรรมการ
5.5 นายวรวิทย...

-๔-

๕.๕
๕.๖
๕.๗
5.8
๕.9

นายวรวิทย อินตา
นายนัฐพล คําซอน
นางสาวกาญจนา ชิดทอง
นางสาวนฤมล แกวปอม
นางสาวภครส ธนโชติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๖. คณะพัฒนาการทองเที่ยว จัดทําขอสอบ ณ ชั้น 2 อาคารชวงเกษตรศิลป
๖.๑ รองคณบดี
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวมนสิชา อินทจักร
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นางวลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
กรรมการ
๖.๔ นางปานแพร เชาวประยูร อุดมรักษาทรัพย
กรรมการ
๖.5 นางวัขรีวรรณ ชาติพันธ
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําขอสอบ ณ หองสํานักงานเลขา ชั้น ๑ อาคาร
เรียนรวม
๗.๑ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางศจีรัตน สุรียจิรภาส
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นางสุนทรี หาญพรหม
กรรมการ
๗.๔ นางสาวจีราภร ทิพยเนตร
กรรมการ
๗.๕ นางรําไพ ศุภวงศ
กรรมการ
๗.๖ นางสินีลักษณ เครือปญญา
กรรมการ
๗.๗ นางวิไล กานิล
กรรมการ
7.8 นางสาวยุรีวรรณ นนทวาสี
กรรมการ
7.9 นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ
กรรมการ
๗.10 นางอัจฉรี นาคะเสถียร
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม จัดทําขอสอบ ณ สํานักงานคณบดี
ชั้น 1 อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม
๘.๑ รองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ประธานกรรมการ
๘.๒ หัวหนางานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นางสาวสาลินี วงศแปง
กรรมการ
8.4 นางสาวผองนภา จึงธนะธาดากุล
กรรมการ
8.5 นางสาวธิดารัตน รัตนมณี
กรรมการ
๘.6 นายณัฐภัทร ดาวสุข
กรรมการและเลขานุการ
๙. วิทยาลัยบริหารศาสตร จัดทําขอสอบ ณ สํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร ชั้น ๒
อาคารเทพ พงษพานิช
๙.๑ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
ประธานกรรมการ
9.2 หัวหนางานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
9.3 ประธานอาจารย...

-๕-

๙.3
9.4
9.5
9.6
9.7

ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร
สาขาวิชารัฐศาสตร
ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
นายไพฑูรย สุวรรณขจร
นายกิตติวัฒน คมเศวต
นางสาวสุไรรัตน มั่นคง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๑๐. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําขอสอบ ณ สํานักงานคณบดี ชั้น ๒
อาคารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐.๑ รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
กรรมการ
๑๐.3 ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
10.4 ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กรรมการ
๑๐.5 นางสาวศิริภรณ ดีอุโมงค
กรรมการ
๑๐.6 นางดาริน ชมภูพันธ
กรรมการ
๑๐.7 นางจิราพรรณ เคหา
กรรมการ
10.8 นางสาวสุทธิพร ฟงเย็น
กรรมการ
10.9 นายปริญญา วงศจักร
กรรมการ
10.10 นางสาวศิวริน จักรอิศราพงศ
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา จัดทําขอสอบ
ชั้น ๑ สํานักงานคณบดี
๑๑.๑ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
11.2 ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมง
11.3 ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
๑๑.4 นายเกษม สมบัติ
๑๑.5 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์

ณ หอง FT ๑๑๔๐
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๒. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําขอสอบ ณ หองสรอยสุมาลี ชั้น ๑
สํานักงานคณบดี อาคาร ๗๕ ป แมโจ
๑๒.1 นางกริ่งกาญจน เจริญผล
ประธานกรรมการ
๑๒.2 นายสมพร เกตุตะคุ
รองประธานกรรมการ
๑๒.3 นายนพพร สุนะ
กรรมการ
๑๒.4 นายวัฒนาพงษ ใหมเฟย
กรรมการและเลขานุการ
13. วิทยาลัยพลังงาน...
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๑3. วิทยาลัยพลังงานงานทดแทน จัดทําขอสอบ ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
๑3.๑ นายธเนศ ไชยชนะ
ประธานกรรมการ
๑3.๒ นางจุฑาภรณ ชนะถาวร
รองประธานกรรมการ
๑3.๓ นายนักรบ กลัดกลีบ
กรรมการ
๑3.4 นางสาวอัญชลี สายเขียว
กรรมการ
๑3.5 นางสาวกมลดารา เหรียญสุรรณ
กรรมการ
13.6 นายชลัมพล ธารารักษ
กรรมการ
13.7 นางสาวโสภา หาญยุทธ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
- ควบคุมการจัดพิมพขอสอบใหถูกตอง เรียบรอย และมิใหมีการลวงรูถงึ บุคคลภายนอก
- รับขอสอบจากกรรมการออกขอสอบ (อาจารยประจําวิชา) เพื่อดําเนินการจัดพิมพ
อัดสําเนาบรรจุขอสอบ ณ หนวยจัดทําขอสอบของแตละคณะที่ไดกําหนดไวแลว
- สง – รับขอสอบที่ดําเนินการแลวตอกรรมการกํากับหองสอบ และอยูประจํา ณ หนวย
จัดทําขอสอบจนกวาการสอบจะเสร็จสิ้นในแตละวัน
- จัดเจาหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับใบลงเวลาการกํากับหองสอบของกรรมการกํากับหอง
สอบเฉพาะในสวนวิชาของแตละคณะที่สอบในแตละวัน
- ให ป ระธานกรรมการจั ด ทํ า ข อ สอบของแต ล ะคณะ เป น ผู ร ายงานเสนอต อ ประธาน
กรรมการกลางการดําเนินการสอบกลางภาค ในกรณีที่กรรมการกํากับหองสอบในรายวิชาประจําคณะนั้น ๆ
ไมมาปฏิบัติหนาที่ โดยไมไดทําเปนบันทึกชี้แจงเหตุผลใหทราบลวงหนา และจะตองจัดหาผูกํากับหองสอบ
แทนโดยทันที
หมายเหตุ ใหคณะกรรมการจัดทําขอสอบจัดพิมพขอความหัวขอสอบโดยใชขอความ
เหมือนกันทุกรายวิชา ดังนี้ “ทุจริตการสอบมีโทษสูงสุดถึงใหออกจากการเปนนักศึกษา”
กรรมการจัดสถานที่สอบ
๑.
๒.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่
หัวหนางานซอมบํารุงอาคารสถานที่
นายทศพร ทองบอ
นายชูพงษ ภาคภูมิ
นายพรชัย ใจมุก
นายเจษฎาพร ดวงชนะ
นางสาวกฤษณพรรณ ฉันทกิจ
วาที่ ร.ต.มาโนชญ ตนสิงห
นางสาวจิรัชยา สมบรณชัย
นางสาวปรางทิพย อินทนนท
นายธนกฤต คําวงศปน
นายวรชน หนอแกว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
13. นางศจีรัตน...
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13. นางศจีรัตน สุรียจิรภาส
กรรมการ
14. นายปริญญา ธะนันต
กรรมการ
๑5. นายสุริยัน โยธาราษฎร
กรรมการ
๑6. นางสาวพัชรกิต วัชรปรีชา
กรรมการ
๑7. นางดาริน ชมภูพันธ
กรรมการ
18. นางสาวศิวริน จักรอิศราพงศ
กรรมการ
19. นางสาวอรทัย ปรีชา
กรรมการ
20. นางรจนา อุดมรักษ
กรรมการ
21. นายเจษฏาพงษ ชัยเรืองวุฒิ
กรรมการ
22. นายบุญดี คงทรัพยสินสิริ
กรรมการ
23. นายเบญจศีล นุตตะละ
กรรมการ
24. วาที่ รต.คนึง เมฆสุวรรณ
กรรมการ
๒5. นายสุฤทธิ์ สมบูรณชัย
กรรมการ
๒6. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์
กรรมการ
27. นายประเสริฐ ประสงคผล
กรรมการ
28. นายเกษม สมบัติ
กรรมการ
29. นายเสกสรรค สอนยศ
กรรมการ
30. นายพิทักษแดน แดงชาติ
กรรมการ
31. นายสมพร เกตุตะคุ
กรรมการ
32. นายทศพร ทองบอ
กรรมการ
33. นายภาคภูมิ จันทรเผือก
กรรมการ
34. นางสาวพิมทิวา โมราเลิศ
กรรมการ
35. บุคลากรสังกัดงานอาคารและสถานที่ทุกคน
กรรมการ
มีหนาที่
จัดสถานที่และหองสอบใหเปนไปตามตารางสอบ ควบคุมทําความสะอาด และความเปนระเบียบ
ของสถานที่สอบ ตลอดระยะเวลาที่มีการสอบ
กรรมการกํากับหองสอบ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
๑. นางสาวกังสดาล กนกหงษ
11. นายวิชชา ชาลีพรหม
๒. นายจักรพงษ พวงงามชื่น
12. นายวิชญภาส สังพาลี
๓. นางสาวจีราภรณ อินทสาร
13. นางสาววีณา นิลวงศ
๔. นางสาวจุฑามาศ อาจนาเสียว
14. นางสาวศมาพร แสงยศ
๕. นางฉันทนา วิชรัตน
15. นายพุฒิสรรค เครือคํา
๖. นางสาวเฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
16. นางสาวศุภธิดา อ่ําทอง
๗. นายชัชวิจก ถนอมถิ่น
17. นางภรนาลินท สิงหบํารุง
๘. นายชิต อินปรา
18. นางสาวเจนจิรา หมองอน
๙. นายชินพันธุ ธนารุจ
19. นายจักรพงษ ไชยวงศ
๑0. นายณัฐดนัย ลิขิตตระการ
20. นางสาวสายสกุล ฟองมูล
21. นายนคเรศ...
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21. นายนคเรศ รังควัต
22. นายนพดล จรัสสัมฤทธิ์
23. นายนพพร บุญปลอด
24. นายนเรศ ศิริเกษร
25. นางสาวเนตรนภา อินสลุด
26. นางสาวนุจรีย พรมโสภา
27. นายปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
28. นางสาวประนอม ยังคํามั่น
29. นางสาวผานิตย นาขยัน
30. นายปรีชา รัตนัง
31. นายปรีดา นาเทเวศร
32. นายสุธีระ เหิมฮึก
33. นายพหล ศักดิ์คะทัศน
34. นายพาวิน มะโนชัย
35. นายพิภัทร เจียมพิริยะกุล
36. นางภาวิณี อารีศรีสม
37. นางสาวฉัตรสุดา เผือกใจแผว
38. นางสาววาสนา วิรุณรัตน
39. นายกอบลาภ อารีศรีสม
40. นางสาววราภรณ ภูมิ์พิพัฒน
41. นางสาวณัฎฐพัชร เถียรวรกานต
42. นางสาวเพ็ญนภา จักสมศักดิ์
43. นางธีรนุช เจริญกิจ
44. นางสาวปยธิดา อํานวยการ
45. นายปยะ พละปญญา
46. นางศศิธร ปญญา
47. นายวินัย แสงแกว
48. นางสาวปทมา หาญนอก
49. นายสันตชัย มุกดา
50. นายจักรพงษ สุภาวรรณ
51. นางสาวรัชนี พุทธา
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
๑. นางสาวกฤดา ชูเกียรติศิริ
๒. นายกิตติพงษ ทิพยะ
๓. นายครรชิต ชมภูพันธ
๔. นายจุฬากร ปานะทึก
5. นายจํารูญ มณีวรรณ
6. นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

นายสิริวัฒน สาครวาสี
นางสาวจุฑามาศ พิลาดี
นางสาวสุรียวัลย เมฆกมล
นางสาวสาวิกา กองแสง
นายวงคพันธ พรหมวงศ
นางสาวอรพินธุ สฤษดิ์นํา
นายวาริน สุทนต
นางสาวแสงเดือน อินชนบท
นายอานัฐ ตันโช
นายวินัย วิริยะอลงกรณ
นายเรืองชัย จูวัฒนสําราญ
นางธิดารัตน ศิริบูรณ
นายบัณฑิต ตะเสาร
นางสาวสุจิรา ทิวจิรกุล
นายปรมินทร นาระทะ
นางสาวกุลชา ชยรพ
นายจักรพงษ กางโสภา
นายเทิดศักดิ์ โทณลักษณ
นายรัชชานนท สมบูรณชัย
นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว
นายไพบูลย โพธิ์ทอง
นายธีรนิติ พวงกฤษ
นางกนกพร นันทดี
นายสุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
นายนรินทร ทาวแกนจันทร
นางสาวศรีวรรณ ดอนวิเศษ
นางสาวสุลาวัลย อาทิตย
นายสัมพันธ ตาติวงค
นางสาวนภารัศม เวชสิทธิ์นิรภัย
นายจักรพงษ ไชยวงศ

7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายบัญชา พงศพิศาลธรรม
นายไพโรจน ศิลมั่น
นายไพโรจน พงศกิดาการ
นายอัมพร คําฟองเครือ
นายอภิชาติ หมั่นวิชา
นายโยธิน นันตา
13. นางสาวทองเลียน...

-๙-

13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวทองเลียน บัวจูม
นายมงคล ยะไชย
นางสาวธนนันท ศุภกิจจานนท
นายประภากร ธาราฉาย
นายอานนท ปะเสระกัง
นายภาคภูมิ เสาวภาคย

19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายวิวัฒน พัฒนาวงศ
นายพชรพร ตาดี
นางสาวบัวเรียม มณีวรรณ
นายยุทธนา สุนันตา
นายสุบรรณ ฝอยกลาง
นางสาววันทมาส จันทะสินธุ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม
๑. นายบรรจง สมบูรณชัย
๑7.
๒. นางอัจฉรี เหมสันต
๑8.
๓. นายทําเนียบ อุฬารกุล
19.
๔. นางเยาวนิตย ธาราฉาย
20.
๕. นายสุระพงษ เตชะ
21.
๖. นายพันธศักดิ์ ภักดี
22.
๗. นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
23.
๘. นางอรทัย มิ่งธิพล
24.
๙. นางสาวณัชวิชญ ติกุล
25.
๑๐. นายแทนวุธธา ไทยสันทัด
26.
๑๑. นางสาวรมยชลีรดา ดานวันดี
27.
12. นายนิกร มหาวัน
28.
13. นางสาวจรัสพิมพ บุญญานันต
29.
14. นายโชคอนันต วาณิชยเลิศธนาสาร
30.
15. นายวิทยา ดวงธิมา
31.
16. นายปริญญา ปฏิพนั ธกานต
32.

นายพันธุระวี กองบุญเทียม
นายยุทธภูมิ เผาจินดา
นายวรินทร กุลินทรประเสริฐ
นางสาวศุภัชญา ปรัชญคุปต
นายศุภณัฐ กาญจนวงศ
นายธีรภัทร จิโน
นางสาวรงรอง วงษวาล
นายวุฒิกานต ปุระพรหม
นายกิตติพงศ รื่นวงศ
นายดิศสกุล อึง้ ตระกูล
นางสาวพิชญาภา ธัมมิกะกุล
นางลักษณา สัมมานิธิ
นายพิทักษพงศ แบงทิศ
นางสาวพรทิพย จันทรราช
นายณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ
นายปนวัฒน สุทธิกุญชร

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
๑. นายกระสินธุ หังสพฤกษ
๒. นายชาตรี วีระสิทธิ์
๓. นายอานุภาพ วรรณคนาพล
๔. นางสาวจิราพร โรจนทินกร
๕. นายกานต ทิพยาไกรศรี
๖. นางสาวดารชาต เทียมเมือง
๗. นางทิพสุคนธ พิมพพิมล
8. นายเทพรัตน อึ้งเศรษฐพันธ
9. นายขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
10. นางสาวจอมสุดา ดวงวงษา
11. นายโดม อดุลยสุข
คณะศิลปศาสตร
๑. วาที่รอยตรีกิติพงษ ขัติยะ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นายนิวุฒิ หวังชัย
นายบัญชา ทองมี
นายประจวบ ฉายบุ
นางสาวสุดาพร ตงศิริ
นางอุดมลักษณ สมพงษ
นายอภินันท สุวรรณรักษ
นางสาวนิสรา กิจเจริญ
นางสาววาธิณี อินทรพงษนุวัฒน
นายบัญญัติ มนเทียรอาสน
นางสาวดวงพร อมรเลิศพิศาล

2.

นางสาวปาริฉัตร พิมล
3. นายกิตยุตม...

-๑๐-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
๑1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
๒1.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นายกิตยุตม กิตติธรสกุล
นางสาวจิราภรณ ศรีนาค
นางสาวจารุลักษณ งามลักษณ
นางสาวกุลยา ปองพาล
นางสาววันวิสา เสารใจ
นางสาวเนื้อทิพย คะชา
นางจิราภา สุภา
นางสาวชนิตสิรี ศุภพิมล
นายชยุตภัฎ คํามูล
นางสาวชุดาภัค ชัยชมพู
นางสาวปยภัทร ชัยชมพู
นางสาวปารดา เดชะประทุมวัน
นางสาวดวงหทัย ลือดัง
นางดาราณี ชุมทอง
นางสาวดาว แสงบุญ
นายอุดมวิทย นักดนตรี
นายสุรชัย ศรีนรจันทร
นายธาตรี รอดชํานาญ
นายเมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ
นายอุดมศักดิ์ ศิริทะ
นางสาวชนาพร ขันธบุตร
นายนิคม มูลเมือง
นายเกณฑ เชื้อพลากิจ
นางสาวนิลุบล จิตตมั่น
นายกฤษฎิ์ สุรนัคครินทร
นางสาวอัญชนา พรรณรังษี
นางสาวปยธิดา ชัยวงค
นางสาวจิณัฐญตา ธงสิบสอง
นายพงษศกั ดิ์ รวมทรัพย
นายฐาปกรณ เครือระยา
นางสาวพสุนิต สารมาศ
Miss Li Ying
นางพีรดา ประจงการ
นางเพชรรัตน ศรีนุต
นางภัทธีรา อินใจ
นางฤทัยลักษมี กิจบุญชู
นายภาคศิริ ทองเสน
นางสาวมธุรส สวางบํารุง

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Mr.Takayuki Kakizaki
นางสาวแพรวา รัตนทยา
นางสาวลัดดา จิตตคุตตานนท
นายศรัณย จันทรทะเล
นางสาววัชรียา บํารุงคีรี
นายสุนทร คํายอด
นางสาววาสนา ศรีรักษ
นายจิรวัฒน รักชาติ
นายอานนท สีดาเพ็ง
นายธีรพงษ พรอมมูล
นางสาวธนิยาภรณ ศรีหาตา
นางศิริกาญจน จันทรเรือง
นางสาวศิริเพชรรัตน ดวงเงิน
นางสาวศิริรัตน เขื่อนแกว
นางสาวศนิ ไทรหอมหวน
นางสาวสุนันทา อินคําเชื้อ
นางสาวสุภาพร มโนวงศ
นางสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
นางสาวเสาวลักษณ ชายทวีป
นางโสพิน โตธิรกุล
นางสาวหทยา อนันตสุชาติกุล
นายอภิชาติ ไตรแสง
นางสาวพิณนภา หมวกยอด
นางสาวเวลิกา มามูล
นายเมธี วงศวีระพันธุ
นางสาวปยาพัทธ อารีญาติ
นางสาวอนงคกร เทรล
นางสาวอาภาลัย สุขสําราญ
นางสาวนิภาพรรณ ใจหาญ
นางสาววาสิตา สาวงศทะ
นางสาวอุมาวดี จันทรศรี
นายวิรัตน คําศรีจันทร
นางศิริพร มณีชูเกตุ
นางสาววนิดา เลิศวรปรีชา
นางสาวจิลลา กิติกรวรเดช
นางสาวพรรณิดา ขันธพัทธ
Mr. William John Mckenzie
นางสาววิไลวรรณ รัตนพันธ
79. นางสาวมนฤทัย...

-๑๑-

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

นางสาวมนฤทัย ไชยวิเศษ
นายอิทธิพงษ ทองศรีเกตุ
นายกัญจน จันทรศรีสุคต
นางปยะพันธุ นันตา
นายมารุต สิงหโทราช
นางสาวศิริรัตน ปญญาคม
นางสาวสุจิรา อัมรักเลิศ

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

นางสาวกนกวรรณ สัมพันธ
Mr.Jonathan Sampson
นางลลิดา ภูทอง
นางสาวปวันรัตน บัวเจริญ
นางสาววิไลลักษณ วิชิตจิตรกุล
นางสาวสิริน ไทยตรง
นางสาวอรพรรณ สุธาพันธ

คณะบริหารธุรกิจ
๑. นางสาวกชกร ศิริโภคากิจ
2. นางสาวกัญญพัสวี กลอมธงเจริญ
3. นางสาวกิตตินุช ชุลิกาวิทย
4. นางสาวภาวิณี จีปูคํา
๕. นายจําเนียร บุญมาก
๖. นางสาวจิรายุ หาญตระกูล
๗. นางสาววิยะดา ชัยเวช
๘. นางสาวรัชนียา บังเมฆ
๙. นายชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
๑๐. นายชัยวัฒน ใบไม
๑๑. นายทัดพงศ อวิโรธนานนท
๑๒. นางสาวธิดารัตน ชลประเสริฐสุข
13. นางสาวสุชีรา ขยาย
14. นายปกรณ อุดมธนะสารสกุล
15. นางปยวรรณ สิริประเสริฐศิลป
16. นายบุญดี คงทรัพยสินศิริ
17. นางสาวอัมรินทร คีรีแกว
18. นายณัฐดนัย เขียววาท
19. นางสาวพนมพร เฉลิมวรรณ
20. นายประภัสสร วรรณสถิตย
21. นางสาวศิริกุล ตุลาสมบัติ
22. นางสาวสัตยา ตันจันทรพงศ
23. นายฉัตรชัย กาเร็ว
24. นางสาวสิริกร บุญฟู
25. นายวรชน หนอแกว
26. นางสาวกาลัญุตา แกวมาเมือง
27. นางนพนิตย วงคสุ
28. นางสาวสุธีรา หมื่นแสน

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นางสาวภัทริกา มณีพันธ
นางสาวภูษณิศา เตชเถกิง
นายมาณวิน สงเคราะห
นางสาวดวงนภา สุขะหุต
นางสาวกุลชญา แวนแกว
นายศฐา วรุณกูล
นายปณณวัฒน วังอนุสรณ
นายวชิรพงษ จันหนองฮี
นายโสภณ ฟองเพชร
นางสาวดลยา ไชยวงศ
นางอรุณี ยศบุตร
นางสาวนทีทิพย สรรพตานนท
นายอายุส หยูเย็น
นายอุกฤษณ มารังค
นางสาวอัชญา ไพคํานาม
นางสาวชลลดา ชะโลมกลาง
นายปรีดา ศรีนฤวรรณ
นายนนท ปนเงิน
นายฉัตร ชูชื่น
นายอดิศร สิทธิเวช
วาที่รอยตรีหญิงประภาศรี ใจกันทา
นางสาวกฤตาณัฐ ศรีประภา
นางสาวกะรัต เทพศิริ
นางวีรนันท ศรีใจภา
นางสาวภาวิณี แสงพิงค
นางจิราพร ชัยเขตต
นางสาวบุษบง ฝนแจง

คณะเศรษฐศาสตร
๑. นางสาวชนิตา พันธุมณี

2. นางสาวเกศสุดา สิทธิสันติกุล
3. นายธนรักษ…

-๑๒-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
๑1.
12.
13.
14.

นายธนรักษ เมฆขยาย
นางสาวน้ําเพ็ชร วินิจฉัยกุล
นางสาวนิศาชล ลีรัตนากร
นายพรศักดิ์ โพธิอุโมงค
นายมนตรี สิงหะวาระ
นางสาวกัญชลิกา คงยอง
นางสาวธรรญชนก เพชรานนท
นางสาวศิวรัตน กุศล
นางนันทพรรดิ์ นิตยพงศชัย
นายนิโรจน สินณรงค
นายกฤตวิทย อัจฉริยะพานิชกุล
วาที่รอยตรีหญิงนัยนา โปธาวงศ

คณะวิศวกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๑. นางสาวกรผกา อรรคนิตย
๒. นายกัลย
กัลยาณมิตร
๓. นายจักรพงษ พิมพพิมล
๔. นายจตุรภัทร วาฤทธิ์
๕. นางสาวภานาถ แสงเจริญรัตน
๖. นางฉวีวรรณ พันธไชยศรี
๗. นายชนันทภัสร ราษฎรนิยม
๘. นายชนวัฒน นิทัศนวิจิตร
๙. นายโชติพงษ กาญจนประโชติ
๑๐. นายญาณากร สุทัสนมาลี
๑๑. นางมุกริน หนูคง
๑๒. นางดริญญา มูลชัย
๑๓. นางสาวทิพาพร คําแดง
๑๔. นายธนศิษฎ วงศศิริอํานวย
๑๕. นายธเนศ แกวกําเนิด
๑๖. นางฐิตินันท รัตนพรหม
17. นายนักรบ นาคประสม
18. นายนําพร ปญโญใหญ
19. นายบัณฑิต หิรัญสถิตยพร
20. นางพิไลวรรณ พรประสิทธิ์
21. นายพิสุทธิ์ กลิ่นขจร
22. นายพูนพัฒน พูนนอย
23. นายฤทธิชัย อัศวราชันย

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายเก นันทะเสน
นางสาวพิมพชนก สังขแกว
นางสาวกันตพร ชวงชิด
นางวราภรณ นันทะเสน
นางสาวขนิษฐา เสถียรพีระกุล
นายรนกร สุภจินต
นางสาววรรณวิไล จุลพันธ
นายอารีย เชื้อเมืองพาน
Mr.Jorge F. Barahona
นางสาวพิมพิมล แกวมณี
นางสาวเกวลิน สมบูรณ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

นายยงยุทธ ขามสี่
นางสาวดวงใจ นอยวัน
นายธีระพล เสนพันธุ
นางสาววรวรรณ เพชรอุไร
นางวิจิตรา แดงปรก
นายวิวัฒน หวังเจริญ
นายสมเกียรติ จตุรงคล้ําเลิศ
นายสมโภชน โกมลมณี
นางสาวกนกวรรณ ตาลดี
นางสาวชลินดา อริยเดช
นายศิวโรฒ บุญราศรี
นางสุเนตร สืบคา
นางสาวธิดารัตน แกวคํา
นายแสนวสันต ยอดคํา
นายเสมอขวัญ ตันติกุล
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ
นางกาญจนา นาคประสม
นางสาวหยาดฝน ทะนงการกิจ
นางสาวนันทณภัส ระหงส
นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม
นางสาวปวาลี ชมพูรัตน
คณะวิทยาศาสตร...

-๑๓-

คณะวิทยาศาสตร
๑. นายกฤษณะ ลาน้ําเที่ยง
3. นางสาวกองกาญจน ดุลยไชย
4. นางสาวกัญญา บุตราช
5. นายกิตติกร หาญตระกูล
6. นายกิตติคุณ พระกระจาง
7. นายเกรียงไกร ราชกิจ
8. นางสาวจุฑามาศ มณีวงศ
9. นายเชิดชัย มีเอียด
10. นางจินตนา จูมวงษ
๑1. นางสาวทิพปภา พิสิษฐกุล
๑2. นางสาวเนตราพร ดวงสง
๑3. นางฉัตรลดา วงคสถาน
๑4. นางชมัยพร นิธิกาญจนพานิช
15. นางพิกุล ศรีดารัตน
16. นางสาวชอทิพย สิทธิ
17. นางสาวชอทิพา สกูลสิงหาโรจน
18. นางสาวชุติมา คงจรูญ
19. นางสาวจีรวรรณ แซเลา
20. นายฐปน ชื่นบาล
21. นางสาวฐิติพรรณ ฉิมสุข
22. นายพยุงศักดิ์ เกษมสําราญ
23. นางสาวพัชรี กองภาค
24. นางสาวทิพยสุดา ตั้งตระกูล
25. นางทุเรียน ทาเจริญ
26. นายชัยวัฒน โฆษภัทรพิมพ
27. นายธวัฒน สรอยทอง
28. นางสาวธวัลรัตน รัตนาเดชานาคินทร
29. นายธานินทร แตงกวารัมย
30. นางสาวพิชชยานิดา คําวิชัย
31. นายธีระพล ธุรกิจเสรี
32. นางกาญจนา จุมแกว
33. นางสาวนภัสถ จันทรมี
34. นางสาวนลิน วงศขัตติยะ
35. นายโชคชัย ยาทองชัย
36. นางสาวนิตยา ใจทนง
37. นางปราณรวีร สุขันธ
38. นายประดิษฐ เวียงคํา

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

นางสาวมยุรา ศรีกัลยานุกูล
นางสาวนิรวรรณ ธรรมขันธุ
นางเยาวลักษณ คงธรรม
นางสาวพิชามญช ลิ่มเจริญชาติ
นางสาวรัชดาภรณ ปนทะรส
นางสาวยุวลี อันพาพรม
นายรัฐพร จันทรเดช
นางสาวสิตา ชากฤษณ
นางชนิกานต เอมหฤทัย
นางสาวเรวดี วงศมณีรุง
นางสาวลัคนา วัฒนะชีวะกุล
นางสาวเจนจิรา ทิพยชะ
นายวาที คงบรรทัด
นายภควัตร คําสุข
นายณัฐพล เลาหรอดพันธุ
นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย
นายวันจักร สารทสนิท
นายวิชาญ คงธรรม
นางสาวศิริพร สมุทรวชิรวงษ
นางสาววิรันธชา เครือฟู
นางสาวศรีกาญจนา คลายเรือง
นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
นางศิราภรณ ชื่นบาล
นางสาวพรพรรณ อุตมัง
นางศิริรัตน ไพศาลสุทธิชล
นางสาวศุภรัตน นาคสิทธิพันธุ
นายสกล บุญธรรม
นางสาวสมคิด ดีจริง
นางสมใจ ประทุมเทพ
นายสมนึก สิทธุปวน
นางสาววรรณวิมล นาดี
นายนษิ ตันติธารานุกุล
นางสาวสุพัตรา วงศแสนใหม
นางสาวสุภาพร ดาวทอง
นางสาวสุภาพร แสงศรีจันทร
นางสาวสุภาพรรณ อนุตรกุล
นายศักดินันท นันทตัน
76. นายประทีป...

-๑๔-

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

นายประทีป สุขสมัย
นางสาววราภรณ แสงทอง
นางปยะนุช เนียมทรัพย
นายพาสน ปราโมกขชน
นางสาวพัชรี ยางยืน
นายพัฒนพงศ เทียนชัย
นางดารา ภูสงา
นางสาวกีรติญา จันทรผง
นางพิมพร มนเทียรอาสน
นางพิมพร มะโนชัย
นางสาวพิลาศลักษณ ศรแกว
นางสุภารัตน ลีธนัชอุดม
นายกมลเทพ มีคํา
นายไพโรจน วงศพุทธิสิน
นางปวีณา ภูมิสุทธาผล
นายภรต รัตนปณฑะ
นางสาวจิราภรณ กิติกุล
นายภูสิต ปุกมณี
นายภานุวัฒน เมฆะ
นายมงคล ถิรบุญยานนท
นางสาวมธุรส ชัยหาญ
นายวชิระ ชุมมงคล
นางสาวเพชรลดา กันทาดี
นายบุรัสกร นันทดิลก
นางสาวศริญณา มาปลูก
นางเบญญาภา หลวงจินา
นายสายัณห อุนนันกาศ
นางสาวพัชรี อินธนู
นางสาวสุรียพร สราภิรมย
นางปานวาด ศิลปวัฒนา

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. นางสุจิตรา แกวสีนวล
๒. นายพิริยะ กาญจนคงคา
๓. นายวิชญา โคตรฐิติธรรม
4. นายวัฒนาพงษ ใหมเฟย
คณะพัฒนาการทองเที่ยว
๑. นายกีรติ ตระการศิริวานิช

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

นางสาวปยธิดา กล่ําภู
นางสาวแสงทอง พงษเจริญกิต
นางสาวสายรุง เมืองพิล
นางหนึ่งหทัย ชัยอาภร
นายอดิศักดิ์ จูมวงษ
นางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร
นายอรรถวิท ชังคมานนท
นายปวีณ เขื่อนแกว
นางอรุณี คงดี อัลเดรด
นายอลงกต กองมณี
นางสาวอัจฉรา แกลวกลา
นางอุทุมพร กันแกว
นางสาวอุษารัตน รัตนคํานวณ
นายเอกวิทย ตรีเนตร
นางมุจลินทร ผลจันทร
นายสุรศักดิ์ กุยมาลี
นางสาวอุไรลักษณ สิงหทอง
นายสนิท สิทธิ
นายชูพงษ ภาคภูมิ
นางสาวกนกวรรณ กรรเชียง
นางสาวนฤมล เข็มกลัดเงิน
นางสาววีรินทรดา ทะปะละ
นางยุพเยาว คบพิมาย
นางภานรินทร ปรีชาวัฒนากร
นายมาโนชย ถนอมวัฒน
นางสาวรัชนีวรรณ วงศพระจันทร
นายวศิน เจริญตัณธนกุล
นางปาวรี กาญจนประโชติ
นายกิตติศักดิ์ โอสถานันตกุล

5. น.ต.หญิงอุดมลักษณ ธรรมปญญา
6. นางกริ่งกาญจน เจริญกุล
7. นางสาวณภัทร เรืองนภากุล

2. นางวัชรีวรรณ ชาติพันธ
3. นายชัช...

-๑๕-

3.
4.
5.
6.

12.
13.
14.
15.

นางสาววราภรณ ดวงแสง
นายสมพงศ สมศรี
นางสวิชญา ศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน
นายอนุวัต เชื้อเย็น

16.
17.
18.
19.

นางอรจนา แสนไชย จันทรประยูร
นางวลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
นายอรุณโรจน พวงสุวรรณ
นายอัครพงศ อั้นทอง

วิทยาลัยบริหารศาสตร
๑. นายกฤษตธี สุนันตา
๒. นายไพฑูรย สุวรรณขจร
๓. นายภัทร ชมพูมิ่ง
๔. นายธรรมพร ตันตรา
๕. นางสาวนารีวรรณ กลิ่นรัตน
๖. นางบงกชมาศ เอกเอี่ยม
7. นางสาวปรารถนา ยศสุข
8. นายรุจาดล นันทชารักษ
9. นางสาวศราภา ศุทรินทร
10. นายสถาพร แสงสุโพธิ์
11. นายมรรค คงดี
12. นายกิตติวัฒน คมเศวต

๑3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นางสาวสุชาดา สายทิ
นายเอกพิชญ ชินะขาย
นายพิชญ จิตตภักดี
นายเกรียงไกร เจริญผล
นายวินิจ ผาเจริญ
นายสุริยจรัส เดชะตันมีนสกุล
นายนนท นาประทานสุข
นายเฉลิมชัย ปญญาดี
นายเจตฑถ ดวงสงคถ
นายอัคราชัย เสมมณี
นายสุดเขต สกุลทอง
นางสาวสุไรรัตน มั่นคง

วิทยาลัยพลังงานทดแทน
๑. นายณัฐวุฒิ ดุษฎี
๒. นายกิตติกร สาสุจิตต
๓. นายธงชัย มณีชูเกตุ
๔. นายนัฐพร ไชยญาติ
5. นายยิ่งรักษ อรรถเวชกุล
6. นายสราวุธ พลวงษศรี
7. นางสาวจุฑาภรณ ชนะถาวร
8. นางสาวณัฐตณิชา สุขเกษม
9. นางจิราพร ดุษฎี
10. นางสาวอัญชลี สายเขียว
11. นางสาวโสภา หาญยุทธ
12. นางสาวภคมน ปนตานา

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นางสุลักษณา มงคล
นางรจพรรณ นิรัญศิลป
นายอัครินทร อินทนิเวศน
Mr.Rameshprabu Ramaraj
นายชวโรจน ใจสิน
นายธเนศ ไชยชนะ
นายนิกราน หอมดวง
นายชลัมพล ธารารักษ
นายนักรบ กลัดกลีบ
นายนรินทร ปนแกว
นางสาวกมลดารา เหรียญสุวรรณ
นายปริญ คงกระพันธ

7.
8.
9.
10.
11.

นายชัช พชรธรรมกุล
นายพิรุฬหพัฒน ภูนอย
นางทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ
นางปานแพร เชาวนประยูร อุดมรักษา
ทรัพย
นางรักธิดา พิทักษกิจนุกูร
นางสาวอัญชนา พรหมปน
นางสาวมนสิชา อินทจักร
นายยุทธการ ไวยอาภา
นายวิทวัส ขาวอิ่น

วิทยาลัยนานาชาติ...

-๑๖-

วิทยาลัยนานาชาติ
๑. นายสิริวัฒน วงษศิริ
๒. นายจิระชัย ยมเกิด
3. นายชมชวน บุญระหงษ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๑. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร
2. นางสาวอาทิตยา ธรรมตา
3. นางสาวธันวดี กรีฑาเวทย

4. นายประยงค คูศิริสิน
5. นางสาววินิตรา ลีละพัฒนา

4. นางศรุดา ทองหลอม
5. นางสาวนฤมล คงขุนเทียน
6. นางสาวฐิตารีย พรหมเศรษฐการ

มีหนาที่
- กรรมการกํากับหองสอบ ที่กํากับหองสอบวิชาในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
(วิชาที่มีรหัสขึ้นตนดวยอักษรยอ พร, พส, กฎ, รพ, ดป, กค, ผษ, สก) ใหไปรับและสงขอสอบจากกรรมการ
ดําเนินการจัดทําขอสอบ ณ หองบริการการศึกษา ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป คณะผลิตกรรมการ
เกษตร
- กรรมการกํากับหองสอบ ที่กํากับหองสอบวิชาในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร (วิชาที่มีรหั ส
ขึ้นตนดวยอักษร ยอ ศศ, ศส, ศล, ศย, ศร) ใหไปรับและสงขอสอบจากกรรมการดําเนินการจัดทําขอสอบ
ณ หองอินทนิลเศรษฐศาสตร (EC๒๐๓) สํานักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร
- กรรมการกํากับหองสอบ ที่กํากับหองสอบวิชาในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (วิชาที่มีรหัสขึน้ ตน
ดว ยอักษร ย อ กง, กจ, กต, บช, บธ, สธ) ให ไปรับ และสงขอสอบจากกรรมการดํ าเนิ น การจั ด ทําขอสอบ
ณ หองอัดสําเนา ชั้น ๑ อาคารพิทยาลงกรณ (ตึกเกา) คณะธุรกิจการเกษตร
- กรรมการกํากับหองสอบ ที่กํากับหองสอบวิชาในสังกัดคณะศิลปศาสตร (วิชาที่มีรหัสขึ้นตน
ดวยอักษรยอ ศท, นศ, ภอ, ศป) ใหไปรับและสงขอสอบจากกรรมการดําเนินการจัดทําขอสอบ ณ หอง ๑๐๔
อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร
- กรรมการกํากับหองสอบ ที่กํากับหองสอบวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร (วิชาที่มีรหัสขึ้นตน
ดวยอักษรยอ คศ, สต, คพ, ทส, ฟส, ชว, คม, วท, วศ) ใหไปรับและสงขอสอบจากกรรมการดําเนินการจัดทํา
ขอสอบ ณ หองทําขอสอบ หอง 3108 อาคารจุฬาภรณ คณะวิทยาศาสตร
- กรรมการกํากับหองสอบ ที่กํากับหองสอบวิชาในสังกัดคณะพัฒนาการทองเที่ยว (วิชาที่มี
รหัสขึ้นตนดวยอักษรยอ พท) ใหไปรับและสงขอสอบจากกรรมการดําเนินการจัดทําขอสอบ ณ หองทําขอสอบ
ชั้น ๒ อาคารชวงเกษตรศิลป คณะพัฒนาการทองเที่ยว
- กรรมการกํากับหองสอบ ที่กํากับหองสอบวิชาในสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบสิ่งแวดลอม (วิชาที่มีรหัสขึ้นตนดวยอักษรยอ ภท, ภส, สถ) ใหไปรับและสงขอสอบจากกรรมการ
ดําเนิ นการจัด ทําขอสอบ ณ สํานั กงานคณบดี ชั้น 1 อาคารภู มิทัศน คณะสถาป ตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบสิ่งแวดลอม
- กรรมการกํากับ...

-๑๗-

- กรรมการกํากับ ห องสอบ ที่กํากับ ห องสอบวิช าในสั งกัดคณะวิศ วกรรมและอุต สาหกรรม
เกษตร (วิชาที่มีรหัสขึ้นตนดวยอักษรยอ อก, วก, กธ, ทอ, ทก, วอ, อย) ใหไปรับและสงขอสอบจากกรรมการ
ดําเนินการจัดทําขอสอบ ณ ห องสํานั กงานเลขา ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร
- กรรมการกํากับ หองสอบ ที่กํากับ ห องสอบวิชาในสังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
(วิชาที่มีรหัสขึ้นตนดวยอักษรยอ สด) ใหไปรับขอสอบจากกรรมการดําเนินการจัดทําขอสอบ ณ หองสรอย
สุมาลี ชั้น ๑ สํานักงานคณบดี อาคาร ๗๕ ป แมโจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- กรรมการกํากับหองสอบ ที่กํากับหองสอบวิชาในสังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร (วิชาที่มีรหัส
ขึ้น ต น ดวยอักษรย อ กช, รศ, รป) ให ไปรับ และส งขอสอบจากกรรมการดําเนิ น การจั ด ทําขอสอบ ณ ห อง
บริการวิชาการและกิจการนักศึกษา ชั้น ๒ อาคารเทพ พงษพานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร
- กรรมการกํากับห องสอบ ที่กํากับ หองสอบวิชาในสังกัด คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
(วิชาที่มีรหั สขึ้น ตนดวยอักษรยอ สศ, สป, คน, ผก, อส) ใหไปรับและสงขอสอบจากกรรมการดําเนินการ
จัดทําขอสอบ ณ สํานักงานคณบดี ชั้น ๒ อาคารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
- กรรมการกํากับ ห องสอบ ที่ กํากับ ห องสอบวิช าในสั งกัด คณะเทคโนโลยีก ารประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา (วิชาที่มีรหัสขึ้นตนดวยอักษรยอ พล, จป, ชป, ทป) ใหไปรับและสงขอสอบจากกรรมการ
ดําเนินการจัดทําขอสอบ จัดทําขอสอบ ณ หอง FT ๑๑๔๐ ชั้น ๑ อาคารสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้ํา
- สําหรับรายวิชาที่สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน (วิชาที่มีรหัสขึ้นตนดวยอักษรยอ พง พพ)
จะมีเจาหนาที่บริการรับและสงขอสอบ ณ หองสอบที่รายวิชานั้น ๆ สอบ
- ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๖.๒ ดังนี้
๑. ผูกํากับหองสอบมีหนาที่ไปรับและสงขอสอบ จากกรรมการจัดทําขอสอบของแตละคณะที่วิชา
นั้นสังกัด
๒. ผูกํากับหองสอบตองกํากับหองสอบดวยความเขมงวด ไมนํางานอื่น ๆ มาปฏิบัติระหวางการ
กํากับหองสอบ
๓. ให ผู กํากับ ห องสอบ ปฏิ บั ติ ต ามคําแนะนํ าที่ ร ะบุ ไว ห น าซองของขอ สอบหรื อในใบปะหน า
ขอสอบ (ถามี)
๔. ใหผูกํากับหองสอบ ตรวจสอบการเขียนชื่อ เลขรหัสประจําตัวผูสอบใหถูกตอง
๕. ใหผูกํากับหองสอบตรวจสอบบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวผูสอบวาเปนบุคคล
เดียวกันกับชื่อที่ปรากฏในกระดาษคําตอบ และบัญชีรายชื่อผูเขาสอบหรือไม
๖. ผูกํากับหองสอบตองจัดใหผูเขาสอบลงลายมือชื่อเขาสอบตามแนบบัญชีรายชื่อผูเขาสอบที่จัด
ไวเรียบรอย
๗. ผูกํากับหองสอบตองนําขอสอบและกระดาษคําตอบที่ทําการสอบเสร็จสิ้นแลวนับใหครบถวน
แลวบรรจุซองคืนกรรมการจัดทําขอสอ
8. กรณีที่ผูกํากับ...

-๑๘-

๘. กรณีที่ผูกํากับหองสอบไมสามารถปฏิบัติหนาที่กํากับหองสอบได จะตองบันทึกชี้แจงเหตุผล
ความจําเปน และเสนอชื่อผูที่จะทําหนาที่กํากับหองสอบแทนกอนวันทําการสอบ แลวเสนอขออนุมัติ
แยกดังนี้
๘.๑ กรณี ที่เปนรายวิชาในสังกัดเดียวกันกับผูกํากับหองสอบ ใหขออนุมัติ ตอคณบดีที่ต น
สังกัด และรายงานรองอธิการบดีฝายวิชาทราบหลังการสอบเสร็จสิ้น
๘.๒ กรณีที่เปนรายวิชาตางสังกัดกับผูกํากับหองสอบ ใหขออนุมัติรองอธิการบดีกํากับดูแล
ดานวิชาการ
๙. เมื่อปรากฏกรณีทุจริตในการสอบ ใหผูกํากับหองสอบบันทึกไวในกระดาษคําตอบ และลงชื่อ
รับรอง อยางนอย 2 คน หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควรเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา มีการ
ทุจริตในการสอบ แลวใหรีบรายงานตอประธานกรรมการกลางที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อดําเนินการตอไป โดย
ไมตองแจงใหนักศึกษาผูนั้นทราบ
การรับและสงขอสอบใหปฏิบัติดังนี้
จํานวนผูกํากับหองสอบตอหอง
สอบ
๒ คน
๓ คน
๔ คน
๕ คน

ผูทําหนาที่รับ - สงขอสอบ

กรรมการกํากับหองสอบรวม

ผูมีรายชื่อลําดับที่ ๑
ผูมีรายชื่อลําดับที่ ๑
ผูมีรายชื่อลําดับที่ ๑ และ ๒
ผูมีรายชื่อลําดับที่ ๑ และ ๒

ผูมีรายชื่อลําดับที่ ๒
ผูมีรายชื่อลําดับที่ ๒ และ ๓
ผูมีรายชื่อลําดับที่ ๓ และ ๔
ผูมีรายชื่อลําดับที่ ๓ ถึง ๕

หมายเหตุ : ๑. กรณีขอสอบมีจํานวนมาก ใหผูมีรายชื่อลําดับที่ ๑ จัดหาคนชวยรับ-สงขอสอบ
ในกรณีจําเปน
๒. ผูที่มีหนาที่รับขอสอบ ใหไปรับขอสอบ ณ หนวยจัดทําขอสอบกอนเริ่มการสอบรายวิชา
นั้น ๆ อยางนอย ๒๐ นาที
สถานที่จัดสอบ/หองสอบ
ชื่อหองสอบ/Rooms
ชวง 127, ชวง 128

ชื่ออาคาร
อาคารชวงเกษตรศิลป

Building Names
Chuang Kasetsilpa

สังคม106

อาคารประเสริฐ ณ นคร

Prasoet na Nakhon (Faculty
of Liberal Arts)

EA603, EA604, EA611

อาคารสมิตานนท

Samittanon

E117, E212, E312, E403

อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Engineering and
Agricultural Industry

ชื่อหองสอบ...

-๑๙-

ชื่อหองสอบ/Rooms
วิทย2105, วิทย2205, วิทย2309,
วิทย2311, วิทย2507/1, วิทย
2507/2

ชื่ออาคาร
อาคาร 60 ป แมโจ
(คณะวิทยาศาสตร)

Building Names
Faculty of Science

BA301, BA304, BA404, BA501,
BA503, BA504, BA601, BA602

อาคาร 25 ป คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business
Administration

SE202, SE410

อาคารทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดลอม

Department of Soil Resource
and
Environment

ศกฬเรียน1, ศกฬเรียน2,
ศกฬรับรอง2

ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
(โซน B)

Kanchanaphisek Stadium
(Zone B)

AT1308, AT1412, AT1413

อาคารคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี (วิเวก)

Animal Science and
Technology

ศร204, ศร304, ศร305, ศร306,
ศร401, ศร403, ศร501, ศร503

อาคารเรียนรวม 70 ป แมโจ

Maejo’s 70 Years
Anniversary (Sor Ror)

PT118

อาคารเพิ่มพูล

Plant Science Laboratory

EC302, EC303, EC402, EC403,
EC404, EC405, EC406

อาคารยรรยง สิทธิชัย
(คณะเศรษฐศาสตร)

Faculty of Economics

ประชุม 301 : สิงหผลิน

อาคารเทพ พงษพานิช
(วิทยาลัย บริหารศาสตร)

Thep Phongphanich (School
of Administrative Studies)

80-201, 80-301, 80-303, 80304
80-401, 80-402, 80-403, 80404
80-408, 80-409, 80-410, 80501
80-502, 80-503, 80-504, 80505
80-506, 80-507

อาคารเรียนรวม แมโจ 80 ป

Maejo’s 80 Years
Anniversary (Sor Ror)

ชือ่ หองสอบ...

-๒๐-

ชื่อหองสอบ/Rooms
หองประชุมใหญ

ชื่ออาคาร
อาคารคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ
สิ่งแวดลอม

Building Names
Faculty of Architecture and
Environmental Design

สถานที่รับ/สงขอสอบ
ขอสอบวิชาในสังกัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร

อักษร ยอ
พร, พส, กฎ, รพ, ดป, กค, ผษ, สก

สถานที่รับ/สงขอสอบ
หอง งานบริการการศึกษา ชั้น 2
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาคารรัตนโกสินทร 200 ป

คณะเศรษฐศาสตร

ศศ, ศร, ศย, ศส, ศล

ณ หอง 203 สํานักงานคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

กง, กจ, กต, บช, สธ, บธ

ณ หองอัดสําเนา ชั้น 1 อาคาร
25 ป คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร

ศท, นศ, ภอ, ศป

ณ หอง 104 งานบริการ
การศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาคารประเสริฐ ณ นคร
คณะศิลปศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คศ, สต, คพ, ทส, ฟส, ชว, คม,
วท, วศ, คอ

จัดทําขอสอบ ณ หองทําขอสอบ
หอง 3108 อาคารจุฬาภรณ
คณะวิทยาศาสตร

พท, ธท

ณ หองทําขอสอบ ชั้น 2 อาคาร
ชวงเกษตรศิลป คณะพัฒนาการ
ทองเที่ยว

คณะพัฒนาการทองเที่ยว

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ ภท, ภส, สถ
การออกแบบสิ่งแวดลอม

ณ สํานักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร
ภูมิทัศน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบสิ่งแวดลอม

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม อก, วก, กธ, อย, ทอ, ทก, วอ
การเกษตร

ณ สํานักงานเลขา ชั้น 1 อาคาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร

ขอสอบวิชา...
คณะ...

-๒๑-

ขอสอบวิชาในสังกัด
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สด

วิทยาลัยบริหารศาสตร

อักษร ยอ

กช, รศ, รป

ณ งานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ชั้น 2 อาคารเทพ พงษ
พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี สศ, สป, คน, ผก, อส

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

สถานที่รับ/สงขอสอบ
ณ หองทําขอสอบ
อาคารคณะสารสนเทศและการ
สื่อสาร

พง, พพ

ณ สํานักงานคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารคณะสัตว
ศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาที่สังกัดวิทยาลัยพลังงานทด
แทน จะมีเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวก โดยจะนําขอสอบไปสงที่
หองสอบ

เบอรโทรศัพทผูประสานงานรายวิชาแตละคณะ
คณะ/รายวิชา
ชื่อผูประสานงานรายวิชา
รายวิชาที่สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร นางสาวเดือนวิสาข สิงหะภักดี
(พร, พส, กฎ, รพ, ดป, กค, สก, ผษ)

เบอรโทรศัพท (ภายใน)
3616
3617

รายวิชาที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร
(ศศ, ศร, ศย, ศส, ศล)

นางสาวนฤมล แกวปอม

5267

รายวิชาที่สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
(กง, กจ, กต, บช, สธ, บธ)

นายฉัตรชัย กาเร็ว

3550 ตอ 115

รายวิชาที่สังกัดคณะศิลปศาสตร
(นศ, ศท, ศป, ภอ)

นางสาวพนิดา พละปญญา

5200
5207

รายวิชาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร
(วท, คม, ชว, ฟส, คศ, สต, คพ, ทส, วศ,
คอ)

นายเจษฎาพร ดวงชนะ

3819

คณะ...

-๒๒-

คณะ/รายวิชา
รายวิชาที่สังกัดคณะพัฒนาการทองเที่ยว
(พท)

ชื่อผูประสานงานรายวิชา
นายสมพงศ สมศรี
นายพิทักแดน แดงชาติ

เบอรโทรศัพท (ภายใน)
5162
5192

รายวิชาที่สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบสิ่งแวดลอม
(ภท, ภส, สถ)

นายวรเชษฐ กาญจนวิศาล

5365
5350
5354

รายวิชาที่สังกัดคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
(อก, วก, กธ, อย, ทอ, ทก, วอ)

นางอัจฉรี นาคะเสถียร

5000
5015

รายวิชาที่สังกัดคณะสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(สด).

นายวัฒนาพงษ ใหมเฟย

5400
5407

รายวิชาที่สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร
(กช, รศ, รป)

นางอรทัย ใจปอ

5544

รายวิชาที่สังกัดคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี
(สศ, สป, คน, ผก, อส)

นางสาวศิวริน จักรอิศราพงศ

5453
5432

ายวิชาที่สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ํา
(พล, จป, ชป, ทป)

นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์

5116
5100
5102

รายวิชาที่สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน
(พง, พพ)

นางสาวอัญชลี สายเขียว
นายนักรบ กลัดกลีบ

5590
0 5333 3194
08 9561 8670

กรรมการออกขอสอบ
กรรมการออกขอสอบ ไดแก อาจารยประจําวิชาที่จะทําการสอบ มีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๖.๓ ดังนี้
- ออกขอสอบในวิชาที่ตนรับผิดชอบในการสอน แลวสงใหกรรมการจัดทําขอสอบ
ณ หนวยจัดทําขอสอบแตละคณะ เพื่อดําเนินการจัดพิมพกอนวันทําการสอบ
- ออกขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหาในวิชาสอน รวมทั้งควรไดมีการวิเคราะหขอสอบ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ
- ใหไปตรวจ...

-๒๓-

- ให ไ ปตรวจทานต น ฉบั บ ข อ สอบที่ พิ ม พ เ รี ย บร อ ยแล ว ที่ ป ระธานกรรมการ
ดําเนินการจัดทําขอสอบ ณ หนวยจัดทําขอสอบของแตละคณะ หลังจากสงขอสอบ ๓ วัน
- ในกรณีตองการสงขอสอบที่พิมพเรียบรอยแลว ใหนําสงที่ประธานกรรมการ
ดําเนินการจัดทําขอสอบของแตละคณะ กอนการสอบอยางนอย ๓ วัน และหากอาจารยประจําวิชาใดไม
ปฏิบัติตามนี้จะตองรับผิดชอบในการจัดทําขอสอบและผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕63
สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63

(รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัตกิ ารแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

