
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิส์อบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ

ประจํา
 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
บุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญา
ที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ประกอบกับคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ลงวันที่ 
ประกาศเรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก        
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษาที่ 
แนบทายประกาศฯ ปฏิบัติดังนี้ 
 

1. ใหมาสอบคัดเลือกฯ ตามวัน
สอบสัมภาษณ / สอบขอเขียน

 2.  เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบคัดเลือกฯ
       2.1  ประวัติสวนตัว การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาฯ

      2.2  บัตรประจําตัวประชาชน
       2.3  สําเนาใบแสดงผลการเรียน
 3.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ  วันที่ 

วิชาการและงานทะเบียน
 

หากผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อแนบทายประกาศฯ ไมมาดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
ใหถือวาสละสิทธิ์ 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
  

  ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 
 
 
    

   
   

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตขอนแกน 

รายชื่อผูมีสิทธิส์อบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศกึษา 2561 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแกน   ไดดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร
ระหวางวันที่  5 – 9 พฤศจิกายน 2561 เสร็จสิ้นไปแลวนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ
ประกอบกับคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ที่026/2560  เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดีและ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ลงวันที่ 21

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก        
ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561  ทั้งนี้  ใหผูที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อ

ใหมาสอบคัดเลือกฯ ตามวัน-เวลา และสถานที่ที่กําหนด แนบทายประกาศฯ 
สอบขอเขียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เริ่มสอบเวลา 

เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบคัดเลือกฯ 
ประวัติสวนตัว การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาฯ 
บัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงรายละเอียดวิชาเรียน 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ  วันที่  15 พฤศจิกายน 2561   ที่บอรดหนา
และงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 และผานทาง www.kkc.rmuti.ac.th

หากผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อแนบทายประกาศฯ ไมมาดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    9   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

  (ผูชวยศาสตราจารยวิชยุทธ    จันทะรี) 
  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแกน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ไดดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก 
วิศวกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษา   

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดีและ     

1กรกฎาคม 2560 จึงออก
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก        

ใหผูที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อ

เวลา และสถานที่ที่กําหนด แนบทายประกาศฯ  
เริ่มสอบเวลา 09.00 – 16.00 น.  

ที่บอรดหนาหองแผนกสงเสริม 
www.kkc.rmuti.ac.th 

หากผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อแนบทายประกาศฯ ไมมาดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด  

 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

รหัสสาขา 322 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) ( สมทบ )

1 32200000001 นายสมประสงค สันพลี หอง 14209 อาคาร 14 ช้ัน 2

2 32200000002 นายจีรวัฒน นันทยศ หอง 14209 อาคาร 14 ช้ัน 2

รหัสสอบที่ ชื่อ - สกุล หองสอบ

ระดับปริญญาตรี    คณะวิศวกรรมศาสตร

1/1

wanwipa
rmuti



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

รหัสสาขา 325 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) ( ปกติ )

1 32500000001 นายสุวรรณชัย ทองนพคุณ หองพักอาจารยสาขา วศ.บ.เครื่องกล ช้ัน 3 อาคาร 14

2 32500000002 นายชัยภัทร เกาพิลาด หองพักอาจารยสาขา วศ.บ.เครื่องกล ช้ัน 3 อาคาร 14

รหัสสอบที่ ชื่อ - สกุล หองสอบ

ระดับปริญญาตรี    คณะวิศวกรรมศาสตร

1/1

wanwipa
rmuti



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

รหัสสาขา 327 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (วศ.บ.) ( ปกติ )

1 32700000001 นายกฤษมงคล ออนอินทร หอง 14412 อาคาร 14 ช้ัน 4

2 32700000002 นายคัมภีร ขวัญศิริ หอง 14412 อาคาร 14 ช้ัน 4

3 32700000003 นายรณณรงค วรนาม หอง 14412 อาคาร 14 ช้ัน 4

รหัสสอบที่ ชื่อ - สกุล หองสอบ

ระดับปริญญาตรี    คณะวิศวกรรมศาสตร

1/1

wanwipa
rmuti



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

รหัสสาขา 425 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  (วศ.บ.) ( ปกติ )

1 42500000001 นายลัทธวิทย บุญรักษา หอง 14412 อาคาร 14 ช้ัน 4

2 42500000002 นายพัทราธรณ ตนโนนเชียง หอง 14412 อาคาร 14 ช้ัน 4

รหัสสอบที่ ชื่อ - สกุล หองสอบ

ระดับปริญญาตรี    คณะวิศวกรรมศาสตร

1/1

wanwipa
rmuti



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

รหัสสาขา 430 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (วศ.บ.) ( ปกติ )

1 43000000001 นายประกาศิต เอี่ยมมาลา หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 18 ช้ัน 2

รหัสสอบที่ ชื่อ - สกุล หองสอบ

ระดับปริญญาตรี    คณะวิศวกรรมศาสตร

1/1

wanwipa
rmuti



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

รหัสสาขา 601 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) ( ปกติ )

1 60100000001 นางสาวอรุชา คุณเจริญหิรัญ หองพักอาจารยสาขา วศ.บ.เครื่องกล ช้ัน 3 อาคาร 14

2 60100000002 นายธนอนันต ปภาวิชญโยธิน หองพักอาจารยสาขา วศ.บ.เครื่องกล ช้ัน 3 อาคาร 14

รหัสสอบที่ ชื่อ - สกุล หองสอบ

ระดับปริญญาโท    คณะวิศวกรรมศาสตร

1/1

wanwipa
rmuti



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

รหัสสาขา 602 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) ( สมทบ )

1 60200000001 นายวรนารถ สมนาม หอง 14310 อาคาร 14 ช้ัน 3

รหัสสอบที่ ชื่อ - สกุล หองสอบ

ระดับปริญญาโท    คณะวิศวกรรมศาสตร

1/1

wanwipa
rmuti



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

รหัสสาขา 606 วิศวกรรมไฟฟา (วศ.ม.) แผน ก แบบ ก 2 ( สมทบ )

1 60600000001 นางสาวสุภาดา ศรีสุโคตร หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 18 ช้ัน 2

2 60600000002 นายสุวิทย ภูชาดึก หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 18 ช้ัน 2

รหัสสอบที่ ชื่อ - สกุล หองสอบ

ระดับปริญญาโท    คณะวิศวกรรมศาสตร

1/1

wanwipa
rmuti



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

รหัสสาขา 803 วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร(วศ.ด.)(แบบ 2-1) ( ปกติ(จันทร-ศุกร) )

1 80300000001 นางสาวภัสสกุญช ฐิติมหัทธนกุศล หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 18 ช้ัน 2

2 80300000003 นายสิทธิเดช เหลาจูม หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 18 ช้ัน 2

3 80300000004 นายจักรกริช ปานเรือนแสน หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 18 ช้ัน 2

หมายเหตุ
ผูสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  ตองมีผลการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่มีอายุไมเกิน 2 ป           
นับแตวันประกาศผลสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ  ทั้งนี้หากไมมีผลการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ            
ตองเขาสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษ  และมีผลการทดสอบผานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ (กรณีที่สอบผานครั้งที่ 1 แลวไมตองเขาสอบในครั้งที่ 2)
         ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.00 น.
         ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น.

รหัสสอบที่ ชื่อ - สกุล หองสอบ

ระดับปริญญาเอก    คณะวิศวกรรมศาสตร

1/1

wanwipa
rmuti


