




ชุดข�อสอบที่ รหัสสาขา สาขาวิชา จํานวนผู�สอบ รหัสวิชาสอบ เวลาสอบ จํานวนข�อสอบ หมายเหตุ

1 323 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) (4 ป� เทียบโอน) 69
3001 วิชาพื้นฐาน 3 วศ.บ. เทียบโอนทุกสาขา = 60 ข&อ

3202 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.โยธา = 60 ข&อ
09.00 - 12.00 น. 120

2 329 วิศวกรรมไฟฟ-า (วศ.บ.)(4 ป� เทียบโอน) 70
3001 วิชาพื้นฐาน 3 วศ.บ. เทียบโอนทุกสาขา = 60 ข&อ

3204 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.ไฟฟ-า = 60 ข&อ
09.00 - 12.00 น. 120

3 333 วิศวกรรมคอมพิวเตอร0 (วศ.บ.)(4 ป� เทียบโอน) 9
3001 วิชาพื้นฐาน 3 วศ.บ. เทียบโอนทุกสาขา = 60 ข&อ

3206 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.คอมพิวเตอร0 = 60 ข&อ
09.00 - 12.00 น. 120

423 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 4 ป� 19

427 วิศวกรรมไฟฟ-า (วศ.บ.) 4 ป� 30

429 วิศวกรรมคอมพิวเตอร0(วศ.บ.) 4 ป� 13

4
2001 วิชาพื้นฐาน 2 วศ.บ. 4 ป�ทุกสาขา = 60 ข&อ

2102 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ. 4 ป�ทุกสาขา = 60 ข&อ
09.00 - 12.00 น. 120

ตารางการสอบคัดเลือกฯ ข�อเขียนออนไลน) (รอบรับตรงครั้งที่ 1) ป.การศึกษา 2565

วันเสาร)ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร)สอบข�อเขียนแบบออนไลน)

ให�ผู�มีสิทธิ์สอบที่มีการสอบข�อเขียนออนไลน)ทุกคนต�องเข�าทดสอบระบบเริ่มเวลา 13.00 น. 
ในวันที่ 18 - 19 พ.ย. 64 ตาม link นี้  https://admissions.kkc.rmuti.ac.th 

และหากมีปQญหาในการเข�าสอบหรือไมSมีเครื่องคอมพิวเตอร)ในการสอบให�ติดตSอที่เบอร) 096-9461935 หรือแจ�งปQญหาผSาน link นี้ 
http://rmuti.me/bdzZq3v8X หรือสแกน QR CODE ภายในวันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 12.00 น. เทSานั้น



รหัสวิชาสอบ เนื้อหาวิชาที่ใช�ในการสอบ

3001 วิชาพื้นฐาน 3 วศ.บ. เทียบโอนทุกสาขา = 60 ข�อ

คณิตศาสตร	  ฟ�งก	ชันเอ็กซ	โพแนนเชียล ฟ�งก	ชันลอการิทึม ฟ�งก	ชันตรีโกณมิติจํานวนเชิงซ"อน  เมทริกซ	และดีเทอร	มิแนนต	  เรขาคณิตวิเคราะห	ในระบบพิกัดฉากและในระบบพิกัดเชิงขั้วภาคตัดกรวย  ฟ�งก	ชัน  ลิมิตและความต,อเนื่อง  อนุพันธ	ของฟ�งก	ชันชนิดต,าง ๆ 

 ค,าเชิงอนุพันธ	และการประยุกต	 อินทิเกรตและการประยุกต	วิทยาศาสตร	  กลศาสตร	 ( สถิตย	ศาสตร	และพลศาสตร	 ) ความร"อนและอุณหพลศาสตร	 คลื่น แสง เสียงแม,เหล็กไฟฟ7า คลื่นแม,เหล็ก ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร	และเทคโนโลยีใหม,ๆ ธาตุสารประกอบ

 พันธะเคมี สารละลายกรด-เบส-เกลือ การผุกล,อนอินทรีย	เคมี พลาสติก ยางป;โตรเลียม

ภาษาอังกฤษ

1. Structure (โครงสร"างภาษา) (Grammar ;ไวยากรณ	,Vocabulary ;คําศัพท	)

2. Conversation  (บทสนทนา)                                                                                                                                      

3. Reading  Comprehension  (เนื้อหาการอ,าน)   

ภาษาไทย หลักการสะกดการันต	 (การเขียนคํา) การอ,านคําการใช"สํานวนความหมายของคําและสํานวนต,าง ๆการเขียนแบบต,าง ๆ (จดหมายราชการบันทึกการเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )  การย,อความ การอ,านเพื่อวิเคราะห	ความและหา

สาระสําคัญของเรื่อง ความรู"เรื่องการพูดในที่ประชุมชน

สังคม ภูมิศาสตร	ไทยและภูมิศาสตร	สากล ประวัติศาสตร	ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต"น ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีค,านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทยเหตุการณ	ป�จจุบันของไทย

และสากล

มนุษย	  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย	 คุณธรรมจริยธรรม การดํารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค"นข"อมูลและการเรียนรู" ความปลอดภัยในการดํารงชีวิต  การจัดการกับอารมณ	และความเครียด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

3202 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.โยธา = 60 ข�อ ความรู"พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา กลศาสตร	วิศวกรรมกลศาสตร	ของแข็งทฤษฎีโครงสร"าง เทคนิคก,อสร"าง คอนกรีตเทคโนโลยี การสํารวจ การออกแบบโครงสร"างคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโครงสร"างไม"และเหล็กการทาง ปฐพีกลศาสตร	

3204 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.ไฟฟ*า = 60 ข�อ ความรู"พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ7า วงจรไฟฟ7ากระแสตรงเครื่องมือวัดพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม,และข,าวสารทางวิศวกรรมไฟฟ7าวงจรไฟฟ7ากระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส	พื้นฐานระบบไฟฟ7ากําลัง เครื่องจักรกลไฟฟ7า

3206 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.คอมพิวเตอร. = 60 ข�อ
วงจรไฟฟ7ากระแสตรง และกระแสสลับ วงจรดิจิตอล และวงจรอิเล็กทรอนิกส	 ระบบสื่อสารโปรแกรมคอมพิวเตอร	 เครือข,ายคอมพิวเตอร	เบื้องต"น  ความรู"ทางอินเตอร	เน็ต      ระบบคอมพิวเตอร	เบื้องต"น ระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร	ประยุกต	ทั่วไป และ

ไมโครโปรเซสเซอร	

2001 วิชาพื้นฐาน 2 วศ.บ. 4 ป0ทุกสาขา = 60 ข�อ

คณิตศาสตร	  เซท ความสัมพันธ	 ฟ�งก	ชัน ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซ"อน 

การแก"สมการ และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร	เบื้องต"น สถิติเบื้องต"น วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู, ทฤษฎีความน,าจะเปbนเบื้องต"น เรขาคณิตวิเคราะห	เบื้องต"น ลิมิตและความต,อเนื่อง อนุพันธ	และฟ�งก	ชันพีชคณิต

วิทยาศาสตร	  กลศาสตร	 (สถิตย	ศาสตร	และพลศาสตร	)  ความร"อน อุณหพลศาสตร	 คลื่น เสียง แม,เหล็กไฟฟ7า ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร	และเทคโนโลยีใหม, ๆ สสารธาตุ สารประกอบ สารละลายคอลอยด	 แขวนลอย ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย	

 แร,เชื้อเพลิง (ห"ามใช"เครื่องคิดเลขและไม"บรรทัดที่มีสูตรคณิตศาสตร	)

ภาษาอังกฤษ

1. Structure (โครงสร"างภาษา) ( Grammar ; ไวยากรณ	 ,Vocabulary ; คําศัพท	 )

2. Conversation (บทสนทนา)   

3. Reading  Comprehension (เนื้อหาการอ,าน)  

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต	 (การเขียนคํา) การอ,านคําการใช"สํานวนโวหารและ

สํานวนต,าง ๆ การเขียนแบบต,าง ๆ (การเขียนโครงการการเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การย,อความ การอ,านเพื่อวิเคราะห	ความและหาสาระสําคัญ ความรู"เรื่องการพูดในที่ประชุมชนสังคม  ภูมิศาสตร	ไทย และภูมิศาสตร	สากล ประวัติศาสตร	ไทยและสากล 

สาขาสังคมวิทยา-เบื้องต"น ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรม ประเพณีค,านิยมของสังคมไทย การเมือง-การปกครองของไทย ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ	ป�จจุบันของไทยและสากล

มนุษย	   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย	 คุณธรรมจริยธรรม การดํารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค"นข"อมูลและการเรียนรู" ความปลอดภัยในการดํารงชีวิต  การจัดการกับอารมณ	และความเครียด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2102 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ. 4 ป0ทุกสาขา = 60 ข�อ
คณิตศาสตร	และวิทยาศาสตร	วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต วงจรไฟฟ7ากระแสตรง อิเล็กทรอนิกส	และโทรคมนาคมเบื้องต"น คอมพิวเตอร	เบื้องต"น เขียนแบบวิศวกรรม และเทคนิคงานก,อสร"าง โยธา หลักการทํางานเบื้องต"นของเครื่องยนต	เผาไหม"ภายใน 

คอมพิวเตอร	เบื้องต"น จรรยาบรรณวิศวกร

รายละเอียดวิชาสอบข�อเขียนออนไลน. (สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร.)




























































