
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลเิมอร์-หลกัสตูรนานาชาติ (ภาคปกต)ิ

 -วิทยาการและ

วิศวกรรมพอลเิมอร์

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน     31 พ.ค.63     

 09.00 น.    

เป็นต้นไป

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

1. กรณีมีผู้สมคัรจ านวนไม่มาก สอบสมัภาษณ์ทางวิชาการโดยหลกัสตูร

เป็นผู้ด าเนินการ จดัสอบในวนัอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00

 น. เป็นต้นไป ด้วยวิธีการสอบสมัภาษณ์ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Zoom

 Meeting (ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงภายหลงั เน่ืองจากต้องทราบ

ข้อมลูผู้สมคัรและจ านวนผู้สมคัรก่อน เพ่ือให้ได้วิธีการด าเนินการคดัเลอืก

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ) โดยให้ผู้สมคัรติดตอ่นางสาวลกูกวาง อุ่นศิริ 

โทร 061-6196955 e-mail: Ounsiri_L@su.ac.th ในวนัศกุร์ที่ 29 

พฤษภาคม 2563

2. กรณีมีผู้สมคัรจ านวนมาก
   2.1 สอบข้อเขียนออนไลน์ โดยหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือคดัเลอืก

ผู้สมคัรเบือ้งต้น หากผา่นการคดัเลอืกจะได้เข้ารับการสอบสมัภาษณ์ทาง

วิชาการ โดยจดัสอบข้อเขียนออนไลน์ด้วย Google Form ในวนัเสาร์ที่ 30

 พฤษภาคม 2563 เร่ิมต้นท าข้อสอบเวลา 09.00 น. และสิน้สดุการท า

ข้อสอบเวลา 12.00 น. (ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงภายหลงั เน่ืองจาก

ต้องทราบข้อมลูผู้สมคัรและจ านวนผู้สมคัรก่อน เพ่ือให้ได้วิธีการ

ด าเนินการคดัเลอืกเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ) โดยให้ผู้สมคัรติดตอ่

นางสาวลกูกวาง อุ่นศิริ โทร 061-6196955 e-mail: Ounsiri_L@su.ac.th 

ในวนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

   2.2 สอบสมัภาษณ์ทางวิชาการ โดยหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ จดัสอบ

ในวนัอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ด้วย

วิธีการสอบสมัภาษณ์ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Zoom Meeting 

(ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงภายหลงั เน่ืองจากต้องทราบข้อมลูผู้สมคัร

และจ านวนผู้สมคัรก่อน เพ่ือให้ได้วิธีการด าเนินการคดัเลอืกเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ)



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาเอก (ต่อ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกต)ิ

 -วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียนด้วย 

Google Form

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน     12 มิ.ย.63     

 11.00 น.    

เป็นต้นไป

12 มิ.ย. 63 11.00. เป็นต้นไป สอบสมัภาษณ์ด้วย 

video conference 

program

สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน (ภาคปกต)ิ

 -อณุหพลศาสตร์และ

การถ่ายเทความร้อน

30 พ.ค.63 

09.00-11.00 น. 30 พ.ค.63 09.00-11.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.00-15.00 น.

30 พ.ค.63 13.00-15.00 น. สอบสมัภาษณ์โดยหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ

ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ทางออนไลน์ โดยให้

ผู้สมคัรติดตอ่ที่ นางสาวภริูตา อารยะรัตนกลุ 

โทร.086-9149911

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกต)ิ

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.30-16.30 น.

30 พ.ค.63 13.30-16.30 น. สอบสมัภาษณ์ออนไลน์

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ภาคปกต)ิ

 -ความรู้ทัว่ไปทาง

เทคโนโลยีอาหาร

30 พ.ค.63 

09.00-10.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์

เฉพาะผู้ที่สอบ

ข้อเขียนผา่น

15 มิ.ย.63 

09.00-12.00 น.

สอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์ทกุคนโดยวิธีออนไลน์ ใน

วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

(รายละเอียดการสอบสาขาวิชาจะแจ้งให้ทราบภายหลงั)



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลเิมอร์ (ภาคปกต)ิ

 -ความรู้เบือ้งต้นทาง

วิทยาการและ

วิศวกรรมพอลเิมอร์

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน     31 พ.ค.63     

 09.00 น.    

เป็นต้นไป

1. กรณีมีผู้สมคัรจ านวนไม่มาก สอบสมัภาษณ์ทางวิชาการโดยหลกัสตูร

เป็นผู้ด าเนินการ จดัสอบในวนัอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00

 น. เป็นต้นไป ด้วยวิธีการสอบสมัภาษณ์ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Zoom

 Meeting (ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงภายหลงั เน่ืองจากต้องทราบ

ข้อมลูผู้สมคัรและจ านวนผู้สมคัรก่อน เพ่ือให้ได้วิธีการด าเนินการคดัเลอืก

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ) โดยให้ผู้สมคัรติดตอ่นางสาวลกูกวาง อุ่นศิริ 

โทร 061-6196955 e-mail: Ounsiri_L@su.ac.th ในวนัศกุร์ที่ 29 

พฤษภาคม 2563

2. กรณีมีผู้สมคัรจ านวนมาก
   2.1 สอบข้อเขียนออนไลน์ โดยหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือคดัเลอืก

ผู้สมคัรเบือ้งต้น หากผา่นการคดัเลอืกจะได้เข้ารับการสอบสมัภาษณ์ทาง

วิชาการ โดยจดัสอบข้อเขียนออนไลน์ด้วย Google Form ในวนัเสาร์ที่ 30

 พฤษภาคม 2563 เร่ิมต้นท าข้อสอบเวลา 09.00 น. และสิน้สดุการท า

ข้อสอบเวลา 12.00 น. (ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงภายหลงั เน่ืองจาก

ต้องทราบข้อมลูผู้สมคัรและจ านวนผู้สมคัรก่อน เพ่ือให้ได้วิธีการ

ด าเนินการคดัเลอืกเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ) โดยให้ผู้สมคัรติดตอ่

นางสาวลกูกวาง อุ่นศิริ โทร 061-6196955 e-mail: Ounsiri_L@su.ac.th 

ในวนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

   2.2 สอบสมัภาษณ์ทางวิชาการ โดยหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ จดัสอบ

ในวนัอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ด้วย

วิธีการสอบสมัภาษณ์ออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ Zoom Meeting 

(ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงภายหลงั เน่ืองจากต้องทราบข้อมลูผู้สมคัร

และจ านวนผู้สมคัรก่อน เพ่ือให้ได้วิธีการด าเนินการคดัเลอืกเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ)



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน (ภาคปกต)ิ

 -อณุหพลศาสตร์และ

การถ่ายเทความร้อน

30 พ.ค.63 

09.00-11.00 น.
30 พ.ค.63 09.00-11.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.00-15.00 น.

30 พ.ค.63 13.00-15.00 น. สอบสมัภาษณ์โดยหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ

ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ทางออนไลน์ โดยให้

ผู้สมคัรติดตอ่ที่ นางสาวภริูตา อารยะรัตนกลุ 

โทร.086-9149911

สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน (โครงการพิเศษ)

 -อณุหพลศาสตร์และ

การถ่ายเทความร้อน

30 พ.ค.63 

09.00-11.00 น. 30 พ.ค.63 09.00-11.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.00-15.00 น.

30 พ.ค.63 13.00-15.00 น. สอบสมัภาษณ์โดยหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ

ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ทางออนไลน์ โดยให้

ผู้สมคัรติดตอ่ที่ นางสาวภริูตา อารยะรัตนกลุ 

โทร.086-9149911

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกต)ิ

 -วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น. 30 พ.ค.63 09.00-12.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน     12 มิ.ย.63     

 10.00 น.    

เป็นต้นไป

12 มิ.ย. 63 10.00 น.    เป็น

ต้นไป

สอบสมัภาษณ์โดยการใช้ VDO Conference



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (ภาคปกต)ิ

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

10.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 10.00-12.00 น. สอบสมัภาษณ์โดยหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ

ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ทางออนไลน์ โดยให้

ผู้สมคัรติดตอ่ที่ นางสาวภริูตา อารยะรัตนกลุ 

โทร.086-9149911

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

10.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 10.00-12.00 น. สอบสมัภาษณ์โดยหลกัสตูรเป็นผู้ด าเนินการ

ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ทางออนไลน์ โดยให้

ผู้สมคัรติดตอ่ที่ นางสาวภริูตา อารยะรัตนกลุ 

โทร.086-9149911

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกต)ิ

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.30-16.30 น.

30 พ.ค.63 13.30-16.30 น. สอบสมัภาษณ์ออนไลน์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้และคอมพิวเตอร์ (ภาคปกต)ิ

 -คณิตศาสตร์พืน้ฐาน

ส าหรับวิศกรรมไฟฟา้

และคอมพิวเตอร์

30 พ.ค.63 

09.00-10.30 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

10.45-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดของการสอบแบบ Take Home ได้ที่ บณัฑิตวิทยาลยั ทัง้ 2 วิทยาเขต ส าหรับการจดัสอบด้วยวิธีการสอบอ่ืนและการสอบสมัภาษณ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาที่เปิดรับสมคัร

10.00-16.30 น. สอบสมัภาษณ์ออนไลน์  Google Meeting30 พ.ค.63


