
หมายเหตุ 1:  ตรวจสอบรายชือ่การสมัครสอบ
1.1  ถ้านักศึกษาสมคัรสอบแลว้ ไมป่รากฎรายชือ่ โปรดแจง้กลบัมาทีคุ่ณมะยลุา เดชศรฐิตวิัฒน์  (พ่ีป)ู 

       e-mail : mayula@sit.kmutt.ac.th   ภายใน วันพุธที ่20 มนีาคม   พ.ศ.2562  เวลา 20.00 น.

1.2 นักศึกษาทีเ่ขยีนค าร้องขอสอบ Comprehensvie ผ่านระบบค าร้องออนไลน์ (SIT Petition)  

     ใหร้อผลการพิจารณาของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (โดยเจา้หน้าทีห่ลกัสตูรฯ จะแจง้ใหนั้กศึกษาทราบรายบคุคล)

หมายเหตุ 2: คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive
2.1  ผู้สมคัรสอบ Comprehensive  ตอ้งลงทะเบยีนวิชาเรียนครบ 36 หน่วยกิต (12 วิชา) ภายในภาคการศึกษาที ่ 2/2561 

      และหรือคาดว่าจะลงครบ 36 หน่วยกิต ภายในภาคการศึกษาที ่ 2/2561

                   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

หมายเหตุ 3:  ข้อสอบ  มี  3 ชุด  ตามรหัสนักศึกษาดังต่อไปน้ี
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   58xxx601-677 (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 าหรับนักศึกษาตัง้แต ่รหสัขึน้ตน้ดว้ย  58xx678-59xx650  (นศ.เขา้ศึกษาภาค 2/58 & 1/59)

     (ชดุที ่3  วิชาทีส่อบ คือ BIS601, BIS603, BIS604,BIS606 /ขอ้สอบ รวมทัง้สิน้ 100 ขอ้)
3.4  ชดุที ่4 มขีอ้สอบ วิชาบงัคับ  4 วิชา  ส าหรับนักศึกษา  ตัง้แต ่รหสัขึน้ตน้ดว้ย  59xxxxxxxxx  (นศ.เขา้ศึกษาภาค 2/59)  ขึน้ไป

     (ชดุที ่4  วิชาทีส่อบ คือ BIS601, BIS603, BIS604,BIS606 /ขอ้สอบ รวมทัง้สิน้ 100 ขอ้)

ล าดบั รหสันักศึกษา รุ่น ผังสอบ

1 57130700620 24 นาย ธรรมรัตน์ สุขสิน
2 57130700636 24 นาย พีระพล อาแว ประกาศแจ้งเพื่อทราบ ต่อไป

3 57130700637 24 นาย พีระยานวุัฒน์ เจริญภกัด์ิ
4 57130700645 24 นางสาว วารุณี คทาเหม
5 57130700667 24 นางสาว ทิพย์สุดา เศรษฐบญุพงศ์
6 57130700697 25 ว่าที่ร้อยตรี พงศธร เรียบร้อย
7 57130700698 25 นาย พงศ์ธวัช ธีระชาติแพทย์
8 57130700701 25 นางสาว เพชรรัตน์ ลิขิตมงคลสกลุ
9 57130700727 25 นางสาว เพชรดารินน์ ภรัูตเพชรจิตต์
10 57130700731 25 นาย วีรศิลป์ วัชรธรรมพร
11 57130700739 25 นางสาว ชนญัญ์ธนษิฐ์ วิศรุตโสภณ
12 58130700606 26 นางสาว ชญานษิฐ์ ทรัพย์ชนะกลุ
13 58130700627 26 นางสาว มลัลิกา บญุชืน่
14 58130700679 27 นาย จิรกติต์ิ เมธานวนนท์
15 58130700691 27 นางสาว พิไลวรรณ กลัยาบตุร
16 59130700601 28 นางสาว ฐิติพร ทองแท้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

รายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้สอบ  Comprehensive   ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561   (ครั้งที่ 2)
สอบวันเสารท์ี่  6 เมษายน  พ.ศ.2562   เวลา 09.00 -12.00 น.  (ห้องสอบ : จะประกาศแจ้งอีกครั้ง) 

ชือ่-สกุล



ล าดบั รหสันักศึกษา รุ่น ผังสอบชือ่-สกุล

17 59130700665 29 นาย พีรวุฒิ ปะวะบตุร
18 59130700673 29 นางสาว แสงอษุา พุ่มแพรพันธ์
19 59130700674 29 นางสาว อรวรรณ ไกรแสงศรี
20 59130700676 29 นางสาว อารีย์ ฉุยฉาย
21 59130700683 29 นางสาว วนดิา ฟังนภาแกว้
22 59130700684 29 นางสาว สุนสิา ก าแหงวรทิศ
23 59130700686 29 นางสาว ทัดดาว ด้วงติลี
24 59130700688 29 นางสาว อมรรัตน์ ทรัพย์ธ ารงค์
25 60130700601 30 นางสาว กติติยา เพิ่มพระพร
26 60130700604 30 นาย ชินกร  ุคุณโน
27 60130700605 30 นางสาว นธิิกลุ ชูธงไชย
28 60130700606 30 นางสาว นธิิพร พุ่มสกลุ
29 60130700608 30 นาย พงศกร ชุติมาสกลุ
30 60130700614 30 นางสาว วาสนา สุวรรณบ ารุงชัย
31 60130700621 30 นางสาว อารีรัตน์ ดิษฐ์เสถียร
32 60130700622 30 นางสาว ธนดิา โชคดิษฐกลุ
33 60130700624 30 นาย กติติคุณ จิตต์เทอดไทย
34 60130700625 30 นาย ฐาปกรณ์ วีระบริรักษ์
35 60130700628 30 นาง นภสักร มสีมศักด์ิ
36 60130700631 30 นางสาว พรนภิา ถาแกว้
37 60130700635 30 นางสาว วริษฐา ร่ืนมล
38 60130700636 30 นางสาว วัลจิตต์ ทองวงศ์เพชร
39 60130700638 30 นางสาว ศศิธร คุ้มพิทักษ์
40 60130700641 30 นางสาว อรวิชญ์ กติติเรืองวิทยา
41 60130700643 30 นางสาว เกล้ากมล ปวีณาสมบติั
42 60130700645 30 นางสาว ชณิตา รุจิรากรสกลุ
43 60130700647 30 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีทองอุน่
44 60130700649 30 นางสาว เบญจมาพร บวันาค
45 60130700650 30 นาย พัสกร สุวรรณ์
46 60130700651 30 นาย เมฆา หล่มเหลา
47 60130700653 30 นางสาว ล าพูน ไชยเทพ
48 60130700656 30 นาย สาธิต ขันธชัย
49 61130700649 32 นางสาว พรทิพย์ ว่องสรรพการ
50 61130700650 32 นาย อานนท์ สุขดิษฐ


