
เกณฑการคัดกรอง 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19934240223 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

จํานวนรับ....30.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. ทุกแผนการเรียน 

3. เกรดเฉล่ีย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%) 

4. ใช GAT 85 (20%) 

5. สอบสัมภาษณ (50%)ดังน้ี 

     5.1 ความรู 

     5.2 ปฏิภาณไหวพริบ 

     5.3 เจตคติ 

     5.4 บุคลิกภาพ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หองพักครูสาขาระบบสารสนเทศ อาคาร 11 ชั้น 1 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 

 



เกณฑการคัดกรอง 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19934220123 สาขาวิชาการจัดการ  

หลักสูตร  ปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

จํานวนรับ....30.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. ทุกแผนการเรียน 

3. เกรดเฉล่ีย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (40%) 

4. ใช GAT 85 (20%) 

5. สอบสัมภาษณ (40%)ดังน้ี 

     5.1 ความรู 

     5.2 ปฏิภาณไหวพริบ 

     5.3 เจตคติ 

     5.4 บุคลิกภาพ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ  

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หอง 11-203 อาคาร 11 ช้ัน 2 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 

 



เกณฑการคัดกรอง 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19934210123 สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ปกติ         

จํานวนรับ....30.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. ทุกแผนการเรียน 

3. เกรดเฉล่ีย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (50%) 

4. สอบสัมภาษณ (50%)ดังน้ี 

     4.1 ความรู 

     4.2 ปฏิภาณไหวพริบ 

     4.3 เจตคติ 

     4.4 บุคลิกภาพ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หอง 733 อาคาร 7 ช้ัน 3 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19934230223 สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ปกติ    

จํานวนรับ....20.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. ทุกแผนการเรียน 

3. เกรดเฉล่ีย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%) 

4. ใช GAT 85 (30%) 

5. สอบสัมภาษณ (40%)ดังน้ี 

     5.1 ความรู 

     5.2 ปฏิภาณไหวพริบ 

     5.3 เจตคติ 

     5.4 บุคลิกภาพ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หองประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ ช้ัน 4  

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสาํเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนที่ผูมีสทิธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19934220323 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส    

หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

จํานวนรับ....10.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. ทุกแผนการเรียน 

3. เกรดเฉล่ีย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป (30%) 

4. ใช GAT 85 (20%) 

5. สอบสัมภาษณ (50%)ดังน้ี 

     5.1 ความรู 

     5.2 ปฏิภาณไหวพริบ 

     5.3 เจตคติ 

     5.4 บุคลิกภาพ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หองประชุมประดูทอง อาคาร 1 ช้ัน 1 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19934220223 สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการ

บริการ หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ปกติ           

จํานวนรับ....30.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. ทุกแผนการเรียน 

3. เกรดเฉล่ีย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (40%) 

4. ใช GAT 85 (30%) 

5. สอบสัมภาษณ (30%)ดังน้ี 

     5.1 ความรู 

     5.2 ปฏิภาณไหวพริบ 

     5.3 เจตคติ 

     5.4 บุคลิกภาพ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หองประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ ช้ัน 4 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19932210323 สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 5 ป  

ภาคปกติ 

จํานวนรับ....7.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1.เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. ดานวิทย - คณิต         

3. สอบสัมภาษณ  (40%)ดังนี้ 

     3.1 ความรู 

     3.2 ปฏิภาณไหวพรบิ 

     3.3 เจตคติ 

     3.4 บุคลิกภาพ 

4. สอบขอเขียน  (60%) 

วิชาวัดแววความเปนครู 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หอง 831 อาคาร 8 ช้ัน 3 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)   จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19932220223 สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา  

 5 ป   ภาคปกติ 

จํานวนรับ....6....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1.เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. ดานวิทย - คณิต         

3. สอบสัมภาษณ  (40%)ดังนี้ 

     3.1 ความรู 

     3.2 ปฏิภาณไหวพรบิ 

     3.3 เจตคติ 

     3.4 บุคลิกภาพ 

4. สอบขอเขียน  (60%) 

วิชาวัดแววความเปนครู 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หองพักอาจารย EP 33 อาคารไฟฟา EP ช้ัน 3 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19932240623 สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรม 

อุตสาหการ 5 ป ภาคปกติ 

จํานวนรับ....13.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1.  เปนผูที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่  6 หรอืสําเร็จการศึกษาช้ัน มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา             

2. ทุกแผนการเรียน         

3. สอบสัมภาษณ (50%) ดังนี้ 

     3.1 ความรู 

     3.2 ปฏิภาณไหวพรบิ 

     3.3 เจตคติ 

     3.4 บุคลิกภาพ 

4. สอบขอเขียน  (50%) 

วิชาวัดแววความเปนครู 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หอง 14507 อาคาร 14 ชั้น 5 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนที่ผูมีสทิธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19932250323 สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสและ

โทรคมนาคม 5 ป  ภาคปกติ 

จํานวนรับ....6.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1.  เปนผูที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา              

2. ดานวิทย - คณิต         

3. เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป 

4. สอบสัมภาษณ (60%) ดังนี้ 

     4.1 ความรู 

     4.2 ปฏิภาณไหวพริบ 

     4.3 เจตคติ 

     4.4 บุคลิกภาพ 

5. สอบขอเขียน  (40%) 

วิชาวัดแววความเปนครู 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หอง 911 อาคาร 9 ช้ัน 1 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสาํเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนที่ผูมีสทิธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19932270323 สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม  5 ป 

ภาคปกติ 

จํานวนรับ....4.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1.  เปนผูที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา               

2. ทุกแผนการเรียน  

3. สอบสัมภาษณ (40%) ดังนี้ 

     3.1 ความรู 

     3.2 ปฏิภาณไหวพรบิ 

     3.3 เจตคติ 

     3.4 บุคลิกภาพ 

4. สอบขอเขียน  (60%) 

วิชาวัดแววความเปนครู 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หอง 623 อาคาร 6 ช้ัน 2 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19932260323 สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 5 ป 

ภาคปกติ 

จํานวนรับ....4.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1.  เปนผูที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา              

2. ดานวิทย-คณิต 

3. สอบสัมภาษณ(20%) 

     3.1 ความรู 

     3.2 ปฏิภาณไหวพรบิ 

     3.3 เจตคติ 

     3.4 บุคลิกภาพ 

4. Portfolio (20%) 

5. สอบขอเขียน  (60%) 

วิชาวัดแววความเปนครู 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หอง 13301 อาคาร 13 ชั้น 3 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)   จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19932230423 สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 5 ป ภาค

ปกติ 

จํานวนรับ....10.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1.  เปนผูที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา              

2. ดานวิทย-คณิต  

3. เกรดเฉล่ีย 2.50  ขึ้นไป 

4. สอบสัมภาษณ (70%) ดังนี้ 

     4.1 ความรู 

     4.2 ปฏิภาณไหวพริบ 

     4.3 เจตคติ 

     4.4 บุคลิกภาพ 

5. สอบขอเขียน  (30%) 

วิชาวัดแววความเปนครู 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หองพักอาจารย อาคารแผนกชางยนต ช้ัน 1 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)   จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19932320323 สาขาวิชาวิศวกรรมทออุตสาหกรรม (อส.บ.)  

4 ป  ภาคปกติ 

จํานวนรับ....6.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา   

2. ทุกแผนการเรียน 

3. สอบสัมภาษณ   (100%)  ดังน้ี 

     3.1 ความรู 

     3.2 ปฏิภาณไหวพรบิ 

     3.3 เจตคติ 

     3.4 บุคลิกภาพ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หองโรงฝกปฏิบัติงาน อาคารชางทอและประสาน ช้ัน 1 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 

 (ปริ้นไดจากระบบรบัสมัครของ ทปอ.)     จํานวน    1  ฉบับ 

 2. สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณยังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหใชใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุผลการเรยีนลาสุด นํามาแสดงแทน     จํานวน    1  ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)   จํานวน    1  ฉบับ 

 4. แฟมสะสมผลงาน   

 5. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

 6. กรณีรายชื่อไมตรงตามประกาศหรือเปล่ียนชื่อ – นามสกุล  ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูเขาสอบเตรียม 

สําเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล แจงสงเอกสารได  ที่คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

 วันที ่17พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดข้ันตอนท่ีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองดําเนินการตอ 

ดูรายละเอียดไดที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html ของแตละวิทยาเขตที่ผูสมัครเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        โทร.043-283709 

 

 

 



 

เกณฑการคัดกรอง 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) 
รหัสสาขาวิชา 19932410123 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  

(ศศ.บ.) 4 ป ภาคปกติ 

จํานวนรับ....9.....คน 

เกณฑการคัดเลือก 

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา     

2. ทุกแผนการเรียน          

3. สอบสัมภาษณ  (30%) ดังน้ี 

     3.1 ความรู 

     3.2 ปฏิภาณไหวพรบิ 

     3.3 เจตคติ 

     3.4 บุคลิกภาพ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ทปอ.   

วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

            เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  สถานท่ี หอง 12204 อาคาร 12 ชั้น 2 
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