
หมายเหตุ    1.  การสอบแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams โดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะท าการ Invite ให้กับนักศึกษาผ่าน E-mail สถาบันฯ 
                2.  นักศึกษาที่เข้าสอบ หลังจากสอบเสร็จแล้วให้ส่งรูปภาพถ่ายที่เห็นหน้าชัดเจน มีชื่อ-นามสกุล และ รหัสนักศึกษาในภาพถ่าย สามารถส่งได้ในห้องสอบออนไลน์กลุ่มสอบของตนเอง 
                3.  เอกสารการสอบ ให้จัดอยู่ในรูปแบบไฟล์ Pdf. และให้นักศึกษาส่งเอกสารสอบได้ในห้องสอบของตนเอง 
                4.  หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาสามารถติดต่อได้ โทร. 02-3298319 (คุณยุวรี) 

ประกาศตารางสอบวัดคุณสมบัต ิQ.E. (Qualifying Examination) 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ทางออนไลน์แบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 4 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานที่สอบ 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัจฉริยะเชิงคำนวณ 

ร้อยตำรวจโทอนุเทพ ชมพูธวัช วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 13.00-14.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัจฉริยะเชิงคำนวณ 

นางสาวสุนทร ี ไกรระเบียบ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 15.00-16.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัจฉริยะเชิงคำนวณ 

นายณัฐภาสน์ คุ้มกลาง วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 09.00-10.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัจฉริยะเชิงคำนวณ 

นายสุเมธ คำงำเมือง วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 11.00-12.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 1 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานที่สอบ 
วิศวกรรมอาหารและเกษตร
อัจฉริยะ 

นางสาวอัญชล ี ไกรสาลีย์ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 10.00-11.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 1 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานที่สอบ 
วิศวกรรมอาหาร นางสาวอลิษา สุนทรวัฒน์ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 11.00-12.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 1 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานที่สอบ 
วิศวกรรมเกษตร นายบุญฤทธิ์ บัวระบัติ พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 10.00-11.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

 



หมายเหตุ    1.  การสอบแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams โดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะท าการ Invite ให้กับนักศึกษาผ่าน E-mail สถาบันฯ 
                2.  นักศึกษาที่เข้าสอบ หลังจากสอบเสร็จแล้วให้ส่งรูปภาพถ่ายที่เห็นหน้าชัดเจน มีชื่อ-นามสกุล และ รหัสนักศึกษาในภาพถ่าย สามารถส่งได้ในห้องสอบออนไลน์กลุ่มสอบของตนเอง 
                3.  เอกสารการสอบ ให้จัดอยู่ในรูปแบบไฟล์ Pdf. และให้นักศึกษาส่งเอกสารสอบได้ในห้องสอบของตนเอง 
                4.  หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาสามารถติดต่อได้ โทร. 02-3298319 (คุณยุวรี) 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 2 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานที่สอบ 
วิศวกรรมอุตสาหการ นายฤทธิชัย สังฆทิพย์ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 09.00-10.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมอุตสาหการ นายธนา สาตรา วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 09.00-10.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 3 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานที่สอบ 
วิศวกรรมโยธา นายพงศธร เข็มทอง วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 13.00-14.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมโยธา นายฐาปกรณ์ สากลปัญญา วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 14.00-15.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมโยธา นายชิติภัทธ์ อินทรวิมลเมธา วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 15.00-16.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 3 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานที่สอบ 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาวกมลฉัตร อภิวณิชย์กุล วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 09.00-10.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาวอนงค์นาถ อินทะเสม วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 10.00-11.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ นายอัชฏาวุฒิ คนซื่อ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 11.00-12.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 1 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานที่สอบ 
วิศวกรรมเครื่องกล Mr.Sai Kham Le  สอบข้อเขียน 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 
10.00-11.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

สอบปากเปล่า 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 

10.00-11.00 น. 

 



หมายเหตุ    1.  การสอบแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams โดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะท าการ Invite ให้กับนักศึกษาผ่าน E-mail สถาบันฯ 
                2.  นักศึกษาที่เข้าสอบ หลังจากสอบเสร็จแล้วให้ส่งรูปภาพถ่ายที่เห็นหน้าชัดเจน มีชื่อ-นามสกุล และ รหัสนักศึกษาในภาพถ่าย สามารถส่งได้ในห้องสอบออนไลน์กลุ่มสอบของตนเอง 
                3.  เอกสารการสอบ ให้จัดอยู่ในรูปแบบไฟล์ Pdf. และให้นักศึกษาส่งเอกสารสอบได้ในห้องสอบของตนเอง 
                4.  หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาสามารถติดต่อได้ โทร. 02-3298319 (คุณยุวรี) 

 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 7 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานที่สอบ 
วิศวกรรมไฟฟ้า นายปุณณะ ยศปัญญา วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 10.00-11.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมไฟฟ้า นายธนวิชญ์ ศรีสันติรัตน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.00-12.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมไฟฟ้า Mr.Phonexai  YINGYONG วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 10.00-11.00 AM ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมไฟฟ้า นายธีนพงษ์ สังข์สอน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.00-12.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมไฟฟ้า นายกิตติศักดิ์   ถึงสุข วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 12.00-13.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมไฟฟ้า นายภัทริน  กิจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 13.00-14.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 
วิศวกรรมไฟฟ้า นายจักรวาล สิงหศิวานนท์ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 15.00-16.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call 

 

 

 

 


