
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) 

 
ประกาศรายช่ือสอบวัดคุณสมบัต ิQ.E. (Qualifying Examination) 

ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  ทางออนไลนแบบ Video Call 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานท่ีสอบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย   นางสาวมะนาว    บุญคุม     วันจันทรท่ี 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 12 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานท่ีสอบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นายณภัทร    ทองเกษม วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นายณัฐภัทร    สุปรียธิติกุล วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นายลิขิต    วรานนท วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นางสาวจตุพร    ศุภมงคลเศรษฐ     วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วาท่ี รต.ศักดาวุฒิ    บุญตั้ว วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นายยุติการณ    ลาภกิตตเิจรญิชัย วันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นายเอกราช    วรรณพริ้ง วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นางสาวกมลวรรณ    วงศวุฒิ วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นายณัฐชา    ลิขิตกิจวรกุล วันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นายนัชนัยน    รุงเหมือนฟา วันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นางสาวพิชญานิน    มูลเมือง วันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นายบุณยวีย    กรดนิยมชัย วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานท่ีสอบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายยศกร    ชลรัตน วันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นางสาวนาตยา    โมราวรรณ วันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564    เวลา 13.00-16.00 น.   ทางออนไลนแบบ Video Call 

 



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) 

 

ประกาศรายช่ือสอบวัดคุณสมบัต ิQ.E. (Qualifying Examination) 
ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  ทางออนไลนแบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานท่ีสอบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบ
อัจฉริยะเชิงคำนวณ 

นายพัฒน    ทวีวัฒน วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 ราย 

สาขา ชื่อ - สกุล วันสอบ เวลา สถานท่ีสอบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี นางสาวกัลยาภัสร    ทิพยเวศ วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 

 





Q,., ,Q q cal !11t.10,., ct c::1, '11'U'Uru'fl1ilf'lfl�1 u';i::fl11'1LL\l-.l vt'Ufll'lfl�1Vl';i1'UV11.:JL'J'U '1fli1 https-//grad-eng kmitl.ac th/ 

3. '11'U'UC1J�ii1121fl�1 \ll::'V11fl1';i'1\il?l-.l Invite 1,Xn'U'Wfll21fl�1';il::\91'\.J'Uru'rili1121fl�1vi?i-:i?lel'\.J L'll'U fl1';i?lel'\.Jllil

AClJ?llJ'U�Wvl'Utl�ruru1rnfl f11';i?lel'\.Jtl';i::lJ1"1A"l1lJ{ bLG'!l::fl1';i?lel'\.Ji;1lJlJ'U1VlflA'U �1'U Email '1Jel-.1?1'11'U'U"1
, Ill.I Ill.I " , 

LV!1'U'U
(ff" 'I ., 'I "., g ., �. I • 'I " . d� "., "' � ., 'I " "' " 

b'U'.J'UoelU 'VelJ,Vi'Ufll'lfl'l;1b'V1J,JJ Join J,'UV!el-.l{lelU Meeting Vlj,\il5)\ilbli1W;JJ,'.J bb61::J,Vlbli1W;JW'jel;J 

OJ d  do v o  1 

?lel'U bLG'il::'Ufli'l fl�1Vlf11"1'1V11 fl1';i?lel'\.Jelc.J "

5. ,r fl 121 fl�1vi Li 1 ?lel'\.J 1 � L tlvi fl� el-:ivti! 1\l el LLG'!:: 1lJr1'1Jru::thL?1'UV i:-J "1'11'U LLG'!:: vi' el �tl lil 1l-l r1 L� el vi� fii'1 ml.l\11 fl

fl';j';jlJf11';j?f '[1'\.J LLG'll::L tlvi 1lJALdel� el�(;l'[l'\.Jf11 ml.I i-:ii1L �vm 'MLnlilL�c.J.:J';j'\.Jf11'U

* 6. 'Ufl ff fl�1� L '!J1 �el'\.J1'!l1�1.J:I.J'U1Vlfl'VI 1'U vlel.:J Capture Vl�el'U'Uvi fl.f11WVIU1,JV'Uru::n1i.:i�1 Lii'Ufl1';i�el'I.J" ' 

'Uel.:J'VI 1'U Llil viimw fl';j';jlJfl1';i�el'\.J'Vl fl'VI 1'ULL�::Jl1W'Uel.:J'U fl ft fl�1er L'LJ1�el'U LbG'il:: L� V?IV'\.J b?l�\!LL�11,X . " 

�1:/j�,� 
�;._. 
[!] ... , ,.if, .;: 

bt.tps://forms.gle/nLa5B6xrZNfCNCuo6 

*** ,r fl\21 fl�1 er b -u 1?1 el'Uvi 1'U 11il vihn� vi 1 fl 1';i'U'Uvi fl mw fl1 ';i� el'I.J'Uel.:Jli'l'U bel-:i Vi� el hhl -:imw'l/iu 1,1 elvl " 

'U'Uvi fl h1l:1Xnu.:i1uu ru•AAff fl�1 liJAifo::h 1:we-h!,!fl1';i� ell)..1.'l!1�1JlJ'l,!J 1 '\.J[l1flf11';jf'ifl�1vi 1 Df11';if'ifl�1 

2564 L�v-:i,11n1�iivt�fl,i1'\.Jf11';iL'U1?1el'\.J {** ivi1i1�rumn bduvi1'U?lel'\.JL?l�\I 'lJeJ1m'U�1bti'Uf11';i'1\il?l-.l 
� � 

Llilc.Ji'Uvi) 

*7. ,r n A n�1vf :ih1 v <ti el L -u 1 � el'U fl 1 ';i � el'\.J ,r lil A urn11u�h::i utl� ru ru1 Lel n n1 ';i� el'Utl ';i::111 � A 1111�'I QI u 'U 
1�,Tn121n�1�-:imw'1Jru::v\'1m';i?lu'U1�vi E-mail: yuwaree de@kmitlac.th Lvi1tTtJ 

8. vt1mnv1U'ljvt1tl';i::f11';i11il 1,½'Wfl\21f)�1'WlJ'W?IV'\.Jfl1lJ 1m 'U Chat '1JV-:i Teams Vl�V 1 Vl';i .02-3298319

GLOBAL 
ENGINEER 

tl';i::f111'1 ru i''W� 2. \, �-:ivt1AlJ 2564 

-:i1tJuru�1i1121n�1 r1ru::1 m m';il.ll'11?11i1{ 

ตอ 3488


