
หมายเหต ุ1:  ตรวจสอบรายชือ่การสมคัรสอบ
1.1  ถ้านักศึกษาสมคัรสอบแลว้ ไมป่รากฎรายชือ่ โปรดแจง้กลบัมาทีคุ่ณมะยลุา เดชศรฐิตวิัฒน์  (พ่ีป)ู e-mail : mayula@sit.kmutt.ac.th
      ภายใน วันพุธที ่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2561   เวลา 20.00 น.
1.2 นักศึกษาทีเ่ขยีนค าร้องขอสอบ Comprehensvie ผ่านระบบค าร้องออนไลน์ (SIT Petition)  
     ใหร้อผลการพิจารณาของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (โดยเจา้หน้าทีห่ลกัสตูรฯ จะแจง้ใหนั้กศึกษาทราบรายบคุคล)

หมายเหต ุ2: คุณสมบตัผู้ิมสีทิธิ์สมคัรสอบ Comprehensive
2.1  ผู้สมคัรสอบ Comprehensive  ตอ้งลงทะเบยีนวิชาเรียนครบ 36 หน่วยกิต (12 รายวิชาเรียน) ภายในภาคการศึกษาที ่ 1/2561 และ

                   และ  ผลการเรียนรวม ไมต่่ ากว่า 3.00 (GPA รวมของภาคเรียนที ่2/2559)   2.2  ผลการเรียนรวม ณ ปจัจบุนั ไมต่่ ากว่า 3.00 (GPA รวม)   
* หากภายหลงัคณะตรวจสอบแลว้พบว่า นักศึกษาขาดคุณสมบตักิารสมคัรตามประกาศน้ี  คณะสงวนสทิธิ์
คณะสงวนสทิธิ์ในการสอบครั้งน้ันจะถือเปน็โมฆะ

หมายเหต ุ3:  ขอ้สอบ  ม ี 3 ชดุ  ตามรหสันักศึกษาดงัตอ่ไปน้ี
3.1 ชดุที ่1  มขีอ้สอบ วิชาบงัคับ  6 วิชา  ส าหรับนักศึกษา  รหสัขึน้ตน้ดว้ย  54xxxxxx  ถึง 57xxxxxxxxx  
     (ชดุที ่1  วิชาทีส่อบ คือ BIS601, BIS602, BIS603, BIS604,BIS605,BIS606/ขอ้สอบ รวมทัง้สิน้ 120 ขอ้ )
3.2 ชดุที ่2  มขีอ้สอบ วิชาบงัคับ  4 วิชา  ส าหรับนักศึกษา รหสัขึน้ตน้ดว้ย   58xxxxxxxxx (นศ.เขา้ศึกษา ภาค 1/58)
     (ชดุที ่2  วิชาทีส่อบ คือ BIS601, BIS603, BIS604,BIS606 /ขอ้สอบ รวมทัง้สิน้ 100 ขอ้)
3.3  ชดุที ่3  มขีอ้สอบ วิชาบงัคับ  4 วิชา  ส าหรับนักศึกษา  ตัง้แต ่รหสัขึน้ตน้ดว้ย  58xxxxxxxxx  (นศ.เขา้ศึกษาภาค 2/58)  ขึน้ไป
     (ชดุที ่3  วิชาทีส่อบ คือ BIS601, BIS603, BIS604,BIS606 /ขอ้สอบ รวมทัง้สิน้ 100 ขอ้)

ล าดับ รหสันักศึกษา รุน่ ลายมือชือ่เข้าสอบ
1 56130700734 23 นาย เอกลักษณ์ เตชะเกิดกมล
2 57130700602 24 นางสาว กนกพร สุทธาอามาตย์
3 57130700620 24 นาย ธรรมรัตน์ สุขสิน
4 57130700623 24 นางสาว นภศร สังข์ทตินุ
5 57130700637 24 นาย พรีะยานุวัฒน์ เจริญภกัด์ิ
6 57130700643 24 นางสาว วรรณิศา นิลาพนัธ์
7 57130700688 24 นางสาว หยาดฟา้ ยอดเยาว์
8 57130700689 24 นางสาว วิชญาดา เลิศจารุวงศ์
9 57130700690 25 นางสาว กัญญ์กนก นาคคล่ี
10 57130700697 25 ว่าที่ร้อยตรี พงศธร เรียบร้อย
11 57130700698 25 นาย พงศ์ธวัช ธีระชาติแพทย์
12 57130700723 25 นาย ธาวิน ควรสถาพร
13 57130700727 25 นางสาว เพชรดารินน์ ภรัูตเพชรจิตต์
14 57130700731 25 นาย วีรศิลป์ วัชรธรรมพร
15 57130700739 25 นางสาว ชนัญญ์ธนิษฐ์ วิศรุตโสภณ
16 57130700743 25 นางสาว ภณัฑิลา วระดี
17 58130700606 26 นางสาว ชญานิษฐ์ ทรัพย์ชนะกุล
18 58130700627 26 นางสาว มัลลิกา บญุชื่น
19 58130700650 26 นาย จิรัฏฐ์ ภมร
20 58130700675 26 นาย วริษฐ์ อุดมวงค์ยนต์
21 58130700677 26 นาย ณพชร สรรวัจนา

ชือ่-สกุล

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
วท.ม.สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  Comprehensive   ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561   (ครั้งที่ 2)
สอบวนัเสาร์ที่ 6  ตุลาคม พ.ศ.2561   เวลา 09.00 -12.00 น.  (ห้องสอบ : จะประกาศอีกครั้ง ) 



ล าดับ รหสันักศึกษา รุน่ ลายมือชือ่เข้าสอบชือ่-สกุล

22 58130700679 27 นาย จิรกิตต์ิ เมธานวนนท์
23 58130700691 27 นางสาว พไิลวรรณ กัลยาบตุร
24 59130700601 28 นางสาว ฐิติพร ทองแท้
25 59130700614 28 นางสาว ศรีประภา ธนหรัิญทรัพย์
26 59130700651 29 นางสาว กนกกร โพธิสุ์นทร
27 59130700659 29 นางสาว ณัฐิยา เวสวัณโยธา
28 59130700664 29 นาย บณัฑิต งามสงวน
29 59130700665 29 นาย พรีวุฒิ ปะวะบตุร
30 59130700668 29 นางสาว วิชุพร สุวรรณพงศ์
31 59130700671 29 นางสาว สุพตัรา จันทร์กระจ่าง
32 59130700674 29 นางสาว อรวรรณ ไกรแสงศรี
33 59130700676 29 นางสาว อารีย์ ฉุยฉาย
34 59130700678 29 นาย ชัชชน ชื่นจ าลอง
35 59130700680 29 นางสาว ประภสัสร บญุเฉิด
36 59130700681 29 นางสาว ปาณัทดา วงศ์เกษมศักด์ิ
37 59130700684 29 นางสาว สุนิสา ก าแหงวรทศิ
38 59130700685 29 นางสาว สุภาจินต์ ปิ่นทองพนัธ์
39 59130700686 29 นางสาว ทดัดาว ด้วงติลี
40 59130700688 29 นางสาว อมรรัตน์ ทรัพย์ธ ารงค์
41 61130700649 32 นางสาว พรทพิย์ ว่องสรรพการ


