
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 วิทยาเขตขอนแกน 

เรื่อง  รายชื่อผูผานการคัดเลือกและมสีิทธิ์ Clearing House  
เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร ีระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562 
____________________________________________________ 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแกน  ไดดําเนินการสอบสัมภาษณ       
เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร                 
และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ TCAS รอบ Portfolio  ประจําปการศึกษา 2562        
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เสร็จสิ้นไปแลวนั้น 

     

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
ประกอบกับคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 026/2560 เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดี        
และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560        
จึงออกประกาศเรื่อง  รายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House เพื่อเขาศึกษาตอในระดับ   
ปริญญาตรีระบบ TCAS รอบ Portfolio ประจําปการศึกษา 2562  ทั้งนี้ใหผูที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบทาย
ประกาศ ปฏิบัติดังนี้ 

1. ผูผานการคัดเลือกฯ ตองดําเนินการลงทะเบียนใชงาน ระบบของ ทปอ. กอนการยืนยันสิทธิ์  
ระบบเปดตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป ดําเนินการดังนี ้

1.1. ลงทะเบียนทาง http://mytcas.com/www.mytcas.com/ ไปท่ีเมน ู“ลงทะเบียน” 
1.2. ศึกษาคูมือการใชงานระบบ TCAS กอนการลงทะเบียนไดที่ http://mytcas.com/?page_id=612  

หรือไปที่เมนู “คูมือการใชงานระบบ TCAS ๖๒ สําหรับผูสมัครรอบที่ ๑” ผูผานการคัดเลือกฯ ดําเนินการ
ลงทะเบียนกอนการยืนยันสิทธิ์หรือการสละสิทธิ์ 

2. ผูผานการคัดเลือกใหดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing house กับ  ทปอ.  ในระหวางวันที่ ๓๐– ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ เทานั้น   ที่เว็บไซต  https://mytcas.com  เลือกเมนู TCAS ๖๒  โดย Log in ดวย  
  - username = รหัสประจําตัวประชาชน  
  - Password = รหัสผานที่ผูสมัครตั้งไวเมื่อตอนลงทะเบียน  
  ศึกษาคูมือไดที่เมนู “คูมือการใชงานระบบ TCAS”  
หมายเหตุ  การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผานการคดัเลือก หากผูผานการคัดเลือกฯ ไมยืนยัน
สิทธิจ์ะถือวาไมตองการใชสิทธิ์เขาศึกษาจะขอใชสิทธิ์ในภายหลังไมได 

3. มหาวิทยาลัยฯ กําหนดประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์กับ ทปอ. และผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอและขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาใหมวันที่ 6 กุมภาพันธ  2562  เวลา 16.00 น. ที่บอรดหนาหองแผนกสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1  และที่เว็บไซต www.kkc.rmuti.ac.th  

 ทั้งนี้  ขอใหผูที่ไดรับการคัดเลือกใหมีสิทธิ์เขาศึกษา ติดตามขอมูลการดําเนินการที่เกี่ยวของดาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป ไดที่ www.kkc.rmuti.ac.th 

       2/.… 



....ปทมา...ราง/พิมพ

........................ทาน

........................ตรวจ 
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จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    28    ธนัวาคม  พ.ศ.  2561 
                                                          
 

 
 

 
 (ผูชวยศาสตราจารยวิชยุทธ  จันทะร)ี  
 รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแกน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3221032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ป(ค.อ.บ.) ( ปกติ )

1 32210320001 นางสาวกัลยา บาลโสง

2 32210320002 นายวชิรวิทย อันมา

3 32210320003 นายสุรศักดิ์ จริตน

4 32210320004 นางสาวเกษมณี คะเชนเนียม

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3222022 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 5 ป(ค.อ.บ.) ( ปกติ )

1 32220220001 นายภาณุวัฒน สีทาสี

2 32220220002 นางสาวอัญชลี คําบุตร

3 32220220003 นางสาวประภาพร ตะโนนทอง

4 32220220004 นายอนุกรณ โพธิ์สม

5 32220220005 นางสาวกัลยาณี ทองรัศมี

6 32220220006 นางสาวศรุดา ศรีบุญเรือง

7 32220220007 นายเอกรัฐ พิมภู

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3223042 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 ป(ค.อ.บ.) ( ปกติ )

1 32230420001 นายสหัสวรรษ มณีวรรณ

2 32230420002 นายภาณุพงษ คนชัยภูมิ

3 32230420003 นายพลวัต จันฤๅชา

4 32230420004 นางสาววราภรณ ภูปานผา

5 32230420005 นายปยะพันธ ตอเสนา

6 32230420006 นายศุภวิชญ จันทะมล

7 32230420007 นายปกรณเกียรติ พันภักดี

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3224062 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 ป(ค.อ.บ.) ( ปกติ )

1 32240620001 นางสาวกัญญารัตน หารชนะ

2 32240620002 นางสาวจุฑามาศ ขาวกุญชร

3 32240620003 นางสาวเกษมณี ไชยมาตย

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3225032 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 5 ป(ค.อ.บ.) ( ปกติ )

1 32250320001 นางสาววิจิตรา สาระศรี

2 32250320002 นายสกลภัทร วงษเฮือน

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3226032 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 5 ป(ค.อ.บ.) ( ปกติ )

1 32260320001 นายคณิต ม่ันคง

2 32260320002 นางสาวกุสุมา ลีคะ

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3227032 สาขาวิชาวิศวกรรมการเช่ือม 5 ป(ค.อ.บ.) ( ปกติ )

1 32270320001 นางสาวพรพรรษา คําแพงแกว

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3232032 สาขาวิชาวิศวกรรมทออุตสาหกรรม 4 ป(อส.บ.) ( ปกติ )

1 32320320002 นายชาคริต บุตรชานนท

2 32320320003 นายสิทธิศักดิ์ รวงทอง

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3241012 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 4 ป(ศศ.บ.) ( ปกติ )

1 32410120001 นางสาวปรียาพร สิงหเสือ

2 32410120002 นางสาวฟากัลยา ลายศิลา

3 32410120003 นายยุทธพงษ พิพัฒนสุข

4 32410120004 นางสาวปภัสสร ดรพล

5 32410120005 นางสาวเชาววรส แซตั้ง

6 32410120006 นางสาวสมพร สมบูรณ

7 32410120007 นางสาวณฤดี วรเวชปรีชา

8 32410120008 นางสาวภัสสร พลซา

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

8 32410120008 นางสาวภัสสร พลซา

9 32410120009 นางสาววิชุดา ชัยวิชา

10 32410120011 นางสาวอรนุช พิศงาม

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3321012 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33210120001 นายอดิศร หาญคําอุย

2 33210120002 นายวัชรพล วิชัยหาญ

3 33210120003 นายพงศกร คําพั้ว

4 33210120004 นายฉัตรชัย วังคะฮาต

5 33210120005 นางสาวณัฏฐฉะญา พรหมสาขา ณ สกลนคร

6 33210120006 นายรัชชานนท คําแหงพล

7 33210120007 นายพีรวัส แพรชัยภูมิ

8 33210120008 นายวิทวัส ปรักมาศ

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

8 33210120008 นายวิทวัส ปรักมาศ

9 33210120009 นายอนุรักษ ปสสาคุม

10 33210120011 นางสาวอรพัชรีวรรณ พันธะไหล

11 33210120012 นายชาญณรงค ไชยบุตร

12 33210120013 นางสาวธิดารัตน ศรีหงษ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3321022 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33210220001 นางสาวปทมา หม่ันสาน

2 33210220002 นายชลธวัฒน หวายสันเทียะ

3 33210220003 นางสาวอาภัสรา จารยโพธิ์

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3331012 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33310120001 นายฤทธิไกร เมืองพุทธ

2 33310120002 นายภูวเดช เมืองสนาม

3 33310120003 นางสาวกนกพร เตี้ยคํา

4 33310120004 นายปรัชญคุปต อนุศาสนนันท

5 33310120005 นางสาวธนัญญา สิมมา

6 33310120006 นายบุญยกร สุปญญา

7 33310120007 นางสาวยอแสง ประกาโส

8 33310120008 นางสาวธัญญาลักษณ ถวนนอก

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

8 33310120008 นางสาวธัญญาลักษณ ถวนนอก

9 33310120010 นายสหัสวรรษ วงชาเล่ือน

10 33310120011 นายศิวกร พิศผล

11 33310120012 นางสาวพรพิมล แกวยาศรี

12 33310120013 นายอนุสร ดีดวงพันธ

13 33310120014 นางสาวกัลยา พานิน

14 33310120015 นายวรเมธ หมอกโคกสูง

15 33310120016 นางสาวสุภาวดี มนชะอุม

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3331022 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33310220001 นายราชัน แสนสวาง

2 33310220002 นายชวกร ตามบุญ

3 33310220003 นางสาวสวิตตา สีวัดลา

4 33310220004 นางสาวกัลยรัตน พรมภักดี

5 33310220005 นายธนาคาร อุดมรัตน

6 33310220006 นางสาวชรินรัตน แยมศรี

7 33310220007 นายณัฐวุฒิ ดรอินทร

8 33310220008 นางสาวเกศราภรณ กอนไธสง

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

8 33310220008 นางสาวเกศราภรณ กอนไธสง

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3333012 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33330120001 นายศุภสิทธิ์ ไชยกาล

2 33330120002 นางสาวศศิวิมล พรมสา

3 33330120003 นายณัฐนนท เกตตะสา

4 33330120004 นางสาวอิศริญา รูปขันธ

5 33330120005 นางสาวอัยจรีย ขาวงาม

6 33330120006 นางสาววรรณพร อุตตะมะ

7 33330120007 นายเทพพิทักษ วงษจันทรนา

8 33330120008 นายวรพัฒน ศรีสวัสดิ์

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

8 33330120008 นายวรพัฒน ศรีสวัสดิ์

9 33330120009 นายนพรัตน พรานันท

10 33330120010 นายธนวัฒน เสง่ียมณรงคกุล

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3334012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33340120001 นางสาวบุษกร บุณยเลขา

2 33340120002 นายทยากร ผอนเจริญ

3 33340120003 นายเรวัต กองศรีเศษ

4 33340120004 นายจิรายุ ภูทะวงศ

5 33340120005 นายยศตรี วงศกิตติธร

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3341012 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33410120002 นายภานุพันธ ใจตรง

2 33410120003 นายธนโชติ ชัยลือชา

3 33410120004 นายณฐพล พลเชียงสา

4 33410120005 นายมังกร ศรีสงคราม

5 33410120006 นายธนากร บุตรดานอย

6 33410120007 นายอภิวัฒน จันทรเพ็ง

7 33410120008 นางสาววิราสิณีย เสียมทอง

8 33410120012 นายอภิเบศร เรืองแสง

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

8 33410120012 นายอภิเบศร เรืองแสง

9 33410120013 นายสัญญา ชานนทตรี

10 33410120014 นายธนารักษ ชูอาษา

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3341022 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33410220001 นายณัฐวุฒิ ใบนอก

2 33410220002 นายBOUNMY THAMMASITH

3 33410220003 นายติณห จอกสํานัก

4 33410220004 นายสรวิศ อุตมูล

5 33410220005 นายเจษฎา อาฤทธิ์

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3342012 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33420120001 นางสาวอาทิติยา สีลาออ

2 33420120002 นายธํามรงค สงแดง

3 33420120003 นายปฏิเวธร พลเสน

4 33420120004 นายพงศธร กระจางจิตร

5 33420120005 นายอภิลักษณ โนนศรี

6 33420120006 นายวรพจน กรมหม่ืน

7 33420120007 นายนครินทร แสนคํา

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3343012 สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33430120001 นางสาววธัญญา ลากุล

2 33430120002 นายจิรายุทธ คําอิน

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3351012 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33510120004 นางสาวนิพารัตน กฤษณา

2 33510120006 นางสาวสุณิษา เมธา

3 33510120007 นางสาวกุลสตรี วงศสุรินทร

4 33510120008 นางสาวพัณนิดา ศรีเตชะ

5 33510120009 นายวัชรพงศ วงษชารี

6 33510120010 นายยุทธศาสตร ลาดศิลา

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3352012 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 4 ป(วศ.บ.) ( ปกติ )

1 33520120001 นางสาวสุภาภรณ ศิริปะรุ

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3361012 สาขาวิชาเคมี 4 ป(วท.บ.) ( ปกติ )

1 33610120001 นางสาวสุทธิดา ศรีคันธะรักษ

2 33610120003 นางสาวอารียา อรศรี

3 33610120004 นางสาวพิชญนรี นอยภา

4 33610120005 นางสาวภาวิณี นินไธสง

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3421012 สาขาวิชาการตลาด 4 ป(บธ.บ.) ( ปกติ )

1 34210120001 นางสาวนริศรา หงษพรม

2 34210120002 นางสาวเหมยถิง ชี

3 34210120003 นางสาวธันยพร เดชกุล

4 34210120004 นางสาวสุพัตรา สะดาแนน

5 34210120005 นายโกมินทร พงษสระพัง

6 34210120006 นางสาวพรพรรณ ขันวิเศษ

7 34210120007 นางสาวนภัสนันท ศรีบุรินธนาภรณ

8 34210120008 นางสาวอารียา พรรษา

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

9 34210120009 นางสาวศศิธร มณีสาร

10 34210120010 นายจิรายุ บุญคํา

11 34210120011 นางสาวสิรินยา พิมพจอง

12 34210120012 นางสาวนริศรา แหลมคม

13 34210120013 นางสาวอารียา บุญนาดี

14 34210120014 นางสาวอาทิติยา แสงสุรินทร

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจาํปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3422012 สาขาวิชาการจัดการ 4 ป(บธ.บ.) ( ปกติ )

1 34220120001 นางสาวนางสาวศุภราภรณ สีหานาม

2 34220120002 นางสาวพิมพชนก ตันติรัตน

3 34220120003 นางสาวดวงสุดา ศรีหาบุญทอง

4 34220120004 นางสาวจุฬาลักษณ ขันนอก

5 34220120005 นายเปรมศักด์ิ หงษทอง

6 34220120006 นางสาวภรภัทร โพติยะ

7 34220120007 นายวราโชติ ไชยปญหา

8 34220120008 นางสาวรัตนาพร จันทรหลม

9 34220120009 นางสาวบุณยานุช ดอลลา

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

9 34220120009 นางสาวบุณยานุช ดอลลา

10 34220120010 นางสาวสายสุดา ภักดี

11 34220120011 นายสุทธิรักษ คงทวี

12 34220120013 นางสาวปพิชญา ถามูล

13 34220120014 นายสถาพร พานาสันต

14 34220120015 นางสาวจิราภรณ บุตโส

15 34220120016 นางสาวเพ็ญศิริ บุตตะพล

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจําปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3422022 สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวและการบริการ 4 ป(บธ.บ.) ( ปกติ )

1 34220220001 นางสาวกัญญรัตน กรองไตร

2 34220220002 นางสาวอารีรัตน คําปุย

3 34220220003 นางสาวชุติมา แอมปดชา

4 34220220004 นางสาวเพ็ญสุดา สีทา

5 34220220005 นางสาวณัฐสุดา กระออมแกว

6 34220220006 นางสาวอมรรัตน คุยมวงพันธ

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1/1

wanwipa
rmuti



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแกน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกและมีสทิธ์ิ Clearing House 

ระบบ TCAS รอบ Portfolio 

ประจาํปการศึกษา 2562

รหัสสาขา 3422032 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 4 ป(บธ.บ.) ( ปกติ )

1 34220320001 นายศุภสิทธิ์ ไชยกาล

2 34220320002 นางสาวลัดดาวัลย ธรรมวงษ

3 34220320003 นางสาวศักดินา จุทาพิทยรัตน

4 34220320004 นางสาวศุกรตากาล เขียวดี

5 34220320005 นางสาวมัตติกา ดวงละคร

6 34220320006 นางสาวจิราวรรณ มะณีเพ็ญ

7 34220320007 นายยุทธพงษ พิพัฒนสุข

8 34220320008 นางสาวพุทธรักษา แกวเกิด

9 34220320010 นายเปรมศักด์ิ หงษทอง

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

9 34220320010 นายเปรมศักด์ิ หงษทอง

10 34220320011 นางสาวจุฬารัตน แสนนาม

11 34220320012 นางสาวประภัสรา หาทนต

12 34220320013 นางสาวมีนา หาหลง

13 34220320014 นายอนิวัฒน โสภาศรี

14 34220320015 นางสาวอารียา จําปาหวาย

15 34220320016 นางสาวนันทญา รุงศาสต์ิสกุล

16 34220320017 นางสาวเสาวนีย ประไว

17 34220320019 นางสาวเบญญาภา เอื้องสัจจะ

18 34220320020 นางสาวเมทนี อุดมวงษ

19 34220320021 นายสหรัฐ ประไชโย

20 34220320022 นางสาววิไลวรรณ สีบุดศรี

21 34220320023 นายอนุชา โมรา

22 34220320025 นางสาวนลิน อินตะมนต

23 34220320026 นางสาวเจนจิรา ปนอํานวยทรัพย

24 34220320028 นางสาวพรชิตา ดวงแสง

25 34220320029 นางสาวณฐินี อุนจิต

26 34220320031 นางสาวอภัสราพร วงษชาง

27 34220320032 นางสาวพิมพลภัส อันทะโย

28 34220320034 นางสาวสุนิตา มหาหิงค

29 34220320035 นางสาวสุวิชา สามหมอ

30 34220320036 นายเอกรัฐ หนองกระโทก
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รหัสสาขา 3422032 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 4 ป(บธ.บ.) ( ปกติ )

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

31 34220320038 นายพรมรัตน ไชยรักษา

32 34220320039 นางสาวลักขณาภรณ ทองคนทา

33 34220320040 นางสาวอรณี นิลไสล

34 34220320041 นางสาวอรพิณ สิงหทอง

35 34220320042 นางสาวอัญชรีย นันธานี

36 34220320043 นางสาวเกษศิรินทร พิทักษบานโจด 0

37 34220320044 นางสาวปพิชญา นารมย 0

38 34220320045 นางสาวเกวลิน แจบไธสง 0

39 34220320046 นางสาวโสภิดา เพชรดง 039 34220320046 นางสาวโสภิดา เพชรดง 0

40 34220320047 นายปริญญ ปานเหงา 0

41 34220320048 นางสาวอารญา ไชยแสง 0

42 34220320049 นางสาวรัชนีกร ชัยวิรัตน 0

43 34220320050 นางสาวพิมพชลิตา เวชกามา 0

44 34220320051 นางสาวสุดารัตน คํามูล 0

45 34220320053 นางสาวดวงแกว พงษนิล 0

46 34220320054 นายศุภวิชญ ถวิลสุวรรณวัง 0

47 34220320055 นางสาวอารีรัตน บึงกลาง 0

48 34220320056 นางสาวผึ้งพรรณ รามศิริ 0

49 34220320057 นางสาวพรรษวรรษา เรืองเจริญ 0

50 34220320058 นางสาวศศิธร นักรอง 0

51 34220320059 นางสาวอารียา สิงหาบุตร 0
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รหัสสาขา 3423022 สาขาวิชาการบัญชี 4 ป(บช.บ.) ( ปกติ )

1 34230220004 นางสาวอรุโณทัย ซึมดอน

2 34230220005 นางสาวปาริชาติ มุขมาลี

3 34230220006 นางสาวอัจฉรา ตุแกว

4 34230220007 นางสาวจิดาภา คําบุญเกิด

5 34230220008 นางสาวดรัลพร ศรีทะโคตร

6 34230220010 นายสถาพร คําพรมมี

7 34230220011 นางสาวพรทิพย ถินทับสาร

8 34230220013 นางสาวธิดาเทพ ซุยกระเด่ือง

9 34230220015 นางสาวกุลณัฐ เพ็ชรบุรี

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

9 34230220015 นางสาวกุลณัฐ เพ็ชรบุรี

10 34230220019 นางสาวเจนจิรา ไชยรินทร

11 34230220021 นางสาวฐาประนี พุตสุด
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รหัสสาขา 3424022 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 4 ป(บธ.บ.) ( ปกติ )

1 34240220002 นายยุทธพงษ พิพัฒนสุข

2 34240220003 นายธนาธิป หม่ันเดช

3 34240220004 นายฐาปกรณ อุดรรักษ

4 34240220005 นายพลวัตร เทียบแสน

5 34240220006 นางสาวมธุรดา เอี่ยมเจริญ

    ระดับปริญญาตรี

ท่ี รหัสสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
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