
หมายเหต ุ   1.  การสอบแบบออนไลนโดยใชโปรแกรม Microsoft Teams โดยเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาจะทำการ Invite ใหกับนักศึกษาผาน E-mail สถาบันฯ เทานั้น 

                2.  นักศึกษาที่เขาสอบหลังจากสอบเสร็จแลวใหสงรูปภาพถายที่เห็นหนาชัดเจน มีชือ่-นามสกุล และ รหสันักศึกษาในภาพถาย นกัศึกษาสามารถสงไดในหองสอบออนไลนกลุมสอบของตนเอง หรือ   

                     E-mail : yuwaree.de@kmitl.ac.th 

                3.  เอกสารการสอบ ใหจดัอยูในรูปแบบไฟล Pdf.  

                4.  หากนักศึกษาทานใดมปีญหาสามารถติดตอได โทร. 02-3298319 (คุณยุวรี) 

 
ประกาศรายช่ือสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  ทางออนไลนแบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานท่ีสอบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมปองกันประเทศ นายธีรัตม    สรีดอกจันทร วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  09.30-10.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมปองกันประเทศ นายปรีดิษฐ    สิทธิอนวิทย วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  10.30-11.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 11 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานท่ีสอบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นายเลิศพงศ    เลิศอุตสาหะ วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  10.00-10.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นางสาวสลิลดา    กิตติชัยกุลกิจ วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  10.30-11.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นายสิงหาวภีร    รัตนวิจิตร วันอังคารท่ี 21 ธันวาคม 2564 เวลา  10.00-11.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นางสาวจิดาภา    ยิ่งนัยเกียรติ วันอังคารท่ี 21 ธันวาคม 2564 เวลา  11.00-12.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นายนครินทร    รัตนพันธ วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  11.00-11.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นายสรพัช    ศรีปราชญ วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  11.30-12.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นายนิพพิชฌน    หลงเรื่อง วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  12.30-13.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นายยุทธพงศ    ม่ันจิต วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  13.00-13.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นายธนาวรรธน    สียงคพะเนา วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  13.30-14.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นายภูเมธ    รัตนภานพ วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  14.30-15.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง นายณัฐวัฒน    เชื้อสิงห วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา  15.30-16.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
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