
1. สอบวิชาภาษาอังกฤษ วันเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ห้องเรียน ช้ัน 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สอบวิชาความรู้ท่ัวไปทางคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 2562  เวลา 11.00-12.00 น. ห้องเรียน ช้ัน 4
   อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เจ้าหน้าท่ีพาชมห้องสมุดมหาวิทยาลัย วันเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. พร้อมกันท่ีช้ัน 1 คณะ SIT
4. ลงทะเบียนเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 3
5. ฟังค าช้ีแจงต่าง ๆ วันเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 2562  เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุม 3/3  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส าคัญ)
6. สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 3
7. การสอบใช้ดินสอ 2B
8. โปรดน าบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
9. ส าหรับผู้ยังไม่ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร (ส าเนาผลการเรียนและใบรับรอง บศ.2 จ านวน 2 ฉบับย่ืนให้กรรมการสัมภาษณ์)
10. การสอบให้เตรียมดินสอ 2B เพ่ือใช้ในการฝนรหัสสอบและค าตอบ ท้ังน้ีกระดาษค าตอบจะมี 11 หลัก แต่เลขท่ีสมัครมีจ านวน
     12 หลัก ดังน้ันการฝนรหัสให้ตัดเลขสมัครตัวหน้าออกคือเลข 6 ยกตัวอย่างเช่นเลขท่ีสมัคร 621202422066
     รหัสท่ีฝนคือ 21202422066
หมายเหตุ 1 ผู้สมัครภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีคณะก าหนดไม่ต้องมาสอบวิชาภาษาอังกฤษท้ังน้ีวันท่ีสอบท่ีปรากฎในใบสอบ

   ต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ และให้มาสอบวิชาความรู้ท่ัวไปทางคอมพิวเตอร์
2. ผู้สมัครท่ีใส่คะแนนสอบตอนสมัครหากไม่มีประกาศว่าผ่านเกณฑ์จะต้องมาสอบวิชาภาษาอังกฤษทุกคน
3. ผู้สมัครสอบท่ีมีผลภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในวันปฐมนิเทศจะต้องน าผลภาษาอังกฤษตัวจริงและส าเนา 2 ชุด
    โดยเขียนข้อมูล ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา และสาขาท่ีเข้าศึกษา มาย่ืนท่ีศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ
    อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 และมารับผลตัวจริงคืนในสัปดาห์ถัดไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562
ล าดับท่ี เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม(ไทย) ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ผังสอบ

1 622214836221 นางสาว ปณิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
2 622214836401 นาย สันติภาพ อ้นแสง 2
3 622214837022 นางสาว ณัชชา จารุธเนศ 3     ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด
4 622214837141 นาย อิทธิจิต แม้นจิตร์ 4
5 622214834341 นางสาว เบญญาภา เมธานวนนท์ 5          แถว 1
6 622214834741 นาย พนม แสงอาทิตย์ 6
7 622214834902 นางสาว สุวิมล แก้วค า 7
8 622214834961 นาย ญานภัทร ศรัณไตรวิชญ์ 8     ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด
9 622214835121 นาย วสันต์ พันธ์นงค์ 9
10 622214835261 นาย ทะเนตร์ สายมัน 1
11 622214835666 นาย ธพัศ แสงนุภา 2         ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ

            รอบ 09.00-11.00 น.
12 622214835806 นาย สรรเสริญ ตาแก้ว 3
13 622214836402 นางสาว นวรัตน์ วีรวินันทนกุล 4
14 622214836522 นาย ณวรรธน์ ลฆุจิตต์พงษ์ 5          แถว 2
15 622214836661 นางสาว ณัฐนันท์ เจษฎานุรักษ์กิจ 6

ประกาศรายช่ือผู้สอบข้อเขียนระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 (รอบเดือนตุลาคม)



16 622214837042 นาย ธีระพล เพียรประดิษฐกุล 7
17 622214837281 นางสาว ปริญดา ทองจันทร์ 8
18 622214837382 นาย ช านาญ ช านิเวสสะ 9
19 622214837383 นาย สิริเชษฐ์ เลิศพัฒนกุลธร 1     ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด
20 622214837423 นาย พัสกร มีเจริญ 2     ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด
21 622214834901 นางสาว ชนาพร พัทยากร 3
22 622214834982 นางสาว ญาณีรัตน์ จริงจิตร 4
23 622214835282 นางสาว รติพรรณ กิจวรรณพัฒนา 5          แถว 3
24 622214836101 นางสาว ณัชชา ธนปัญจาภรณ์ 6
25 622214836341 นาย ณัฐพงศ์ อธิโรจน์ 7
26 622214836441 นางสาว ชาลินี ฤกษ์มาก 8
27 622214836501 นางสาว ชัญญานุช อุปมาสินธุ 9
28 622214836741 นางสาว อัญชลี สิริอุฬารวงศ์ 1     ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด
29 622214836762 นางสาว สุพรรณิการ์ สุดใหม่ 2
30 622214836901 นาย เอกพงษ์ ปึงเสียงดี 3     ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด
31 622214837122 นางสาว ปาจรีย์ หวังวิไล 4          แถว 4
32 622214837221 นางสาว พิชชากร น  าทิพย์ส่งสุข 5
33 622214837243 นาย มนตรี โฆสิตดุลย์ 6      ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด
34 622214837301 นางสาว วรารัตน์ แย้มทับ 7


