ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
-------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ดาเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบโควตาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคแรกและมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่
๑๓๐๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอานาจให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี ในกรณีที่
อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบโควตา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงออกประกาศไว้ดังนี้
๑. กาหนดการสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
 คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
กลุ่มที่ ๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
๒. เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันสอบคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนถึงเทอมล่าสุด (Transcript) (ปพ.๑) จานวน ๑ ฉบับ
๒.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ ใบรับรองความประพฤติ (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๒.๔ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
๓. ผู้ทไี่ ม่เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกาหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์
๔. มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ก าหนดประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาในระบบโควตา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ ๒ ช่องทางดังนี้

- ทางเว็บไซต์ www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๓๕ ชั้น ๑
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

-๒-

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ การค้า)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายละเอียดวิชาสอบ
สาขาวิชา

วันสอบ

วิธีคัดเลือก

ห้องสอบ

เวลาการสอบ
ข้อสอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 / ปวช.)
สอบข้อเขียน
1521011 การบัญชี

สอบข้อเขียน
23 ธ.ค. 60

สอบข้อเขียน
23 ธ.ค. 60

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน
23 ธ.ค. 60

15310112 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ม.6)

23 ธ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 35
ห้อง 35-200-3

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน

1751031 ช่างผลิตเครื่องมือ
และแม่พิมพ์

9.00 - 11.00 น.

อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

1751021 ช่างกลโรงงาน

-

อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์

1751011 ช่างโลหะ

14.00 เป็นต้นไป

อาคาร 35
ห้อง 35-200-3
สอบสัมภาษณ์

1721011 ช่างโยธา

ปรนัย 100 ข้อ

อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60

15310111 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ปวช.)

9.00 - 11.00 น.

อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

15230112 การตลาด (ม.6)

-

อาคาร 35
ห้อง 35-200-3
สอบสัมภาษณ์

15230111 การตลาด (ปวช.)

14.00 เป็นต้นไป

อาคาร 35
ห้อง 35-200-3
สอบสัมภาษณ์

15220112 การเงิน (ม.6)

ปรนัย 100 ข้อ

อาคาร 35
ห้อง 35-200-3

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

15220111 การเงิน (ปวช.)

9.00 - 11.00 น.

อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดวิชาจัดสอบข้อเขียน

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษีอากร ธุรกิจ
ทั่วไปคณิตศาสตร์พณิชยกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจและอาเซียน การบัญชีเบื้องต้น 1 การบัญชี
เบื้องต้น 2 การบัญชีหา้ งหุ้นส่วน การบัญชีตั๋วเงิน การบัญชีบริษัทจากัด
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษีอากร ธุรกิจ
ทั่วไปคณิตศาสตร์พณิชยกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจและอาเซียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ
บัญชี บัญชีตั๋วเงิน บัญชีกิจการอุตสาหกรรมระบบใบสาคัญ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสถาบันการเงินและการธนาคาร

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษีอากร ธุรกิจ
ทั่วไปคณิตศาสตร์พณิชยกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจและอาเซียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ
บัญชี บัญชีตั๋วเงิน บัญชีกิจการอุตสาหกรรมระบบใบสาคัญ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสถาบันการเงินและการธนาคาร

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษีอากร ธุรกิจ
ทั่วไปคณิตศาสตร์พณิชยกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจและอาเซียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ
บัญชี ศิลปะการขาย การจัดจาหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษีอากร ธุรกิจ
ทั่วไปคณิตศาสตร์พณิชยกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจและอาเซียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ
บัญชี ศิลปะการขาย การจัดจาหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษีอากร ธุรกิจ
ทั่วไปคณิตศาสตร์พณิชยกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจและอาเซียน
(รายละเอียดสอบข้อเขียน) กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษีอากร ธุรกิจ
ทั่วไปคณิตศาสตร์พณิชยกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจและอาเซียน

(รายละเอียดสอบข้อเขียน)
วิชาเทคนิคก่อสร้าง
เข้าใจคุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย วัสดุก่อสร้าง (งานไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
วัสดุที่ผลิตจากโรงงาน)
วิชาประมาณราคา
การหาจานวนวัสดุ แรงงาน ค่าใช้จ่าย กาไร ภาษี
วิชาวิสญ
ั ญารายการและเทศบัญญัติ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร รายการต่างๆ ในสัญญาก่อสร้าง
วิชาเขียนแบบ
สัญลักษณ์ ส่วนประกอบอาคารไม้ อาคารคอนกรีตความสัมพันธ์ของแบบ
และการขยายส่วนอาคาร
วิชาโครงสร้าง
การสมดุลของแรง การหาเซนทรอยด์โมเมนต์ ความเฉื่อย ความเค้น
ความเครียด โมดูลสั ยืดหยุ่น หาแรงปฏิกิริยา กราฟแรงเฉื่อย

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สและไฟฟ้า
การขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น การแปรรูปโลหะขณะร้อนและเย็น การ
ตบแต่งผิวโลหะ งานโลหะแผ่น งานหล่อโลหะ วัสดุช่าง การอ่านและการ
เขียนแบบ
(รายละเอียดสอบข้อเขียน) ความรู้เกี่ยวกับการตัด การเจียระไน การกลึง
การไส การกัด การเจาะ การคานวณหาเวลาในการปฏิบัติงาน การทา
เกลียวเฟืองชนิดต่างๆ เครื่องมือวัด วัสดุช่าง การเขียนแบบอุปกรณ์ในการ
จับยึดชิ้นงาน
(รายละเอียดสอบข้อเขียน) ความรู้เกี่ยวกับการตัด การเจียระไน การกลึง
การไส การกัด การเจาะ การคานวณหาเวลาในการปฏิบัติงาน การทา
เกลียวเฟืองชนิดต่างๆ เครื่องมือวัด วัสดุช่าง การเขียนแบบอุปกรณ์ในการ
จับยึดชิ้นงาน

รายละเอียดวิชาสอบ
สาขาวิชา

วันสอบ

วิธีคัดเลือก

ห้องสอบ

เวลาการสอบ
ข้อสอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 / ปวช.)
สอบข้อเขียน
1744011 ช่างยนต์

สอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน
1741011 ช่างจักรหนัก

สอบข้อเขียน

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

14.00 เป็นต้นไป

-

อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน
1734011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปรนัย 100 ข้อ

อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

1731011 ช่างไฟฟ้า

9.00 - 11.00 น.
อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60

อาคาร 35
ห้อง 35-200-2

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดวิชาจัดสอบข้อเขียน

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ ไฟฟ้าใน
รถยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องล่างและส่งกาลัง เขียนแบบ
เทคนิค วัสดุช่าง เครื่องมือกล กลศาสตร์ช่าง คณิตศาสตร์ช่าง ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับยานยนต์
(รายละเอียดสอบข้อเขียน) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ ไฟฟ้าใน
รถยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องล่างและส่งกาลัง เขียนแบบ
เทคนิค วัสดุช่าง เครื่องมือกล กลศาสตร์ช่าง คณิตศาสตร์ช่าง ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับยานยนต์

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) วงจรไฟฟ้ากระสตรงและกระแสสลับ เครื่องกล
ไฟฟ้ากระสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า วงจรดิจิตอล เครื่องมือวัด
ไฟฟ้าพื้นฐาน การควบคุมมอเตอร์ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและภายนอก
อาคาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องมือ
วัดและการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอล
เทคนิคคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบเครื่องรับ-เครื่องส่ง ระบบเสียง
โทรคมนาคม ไมโครโปรเซสเซอร์

เอกสารประกอบวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนถึงเทอมล่าสุด (Transcript) (ปพ.1)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ
3. ใบรับรองความประพฤติ (ถ้ามี)
4. เอกสารอืน่ ๆ (ถ้ามี)

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบอีกครั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th
หากไม่มีชื่อในประกาศ
1.เกรดเฉลีย่ ไม่ถึงตามเกณฑ์ทกี่ าหนดแต่ละสาขากาหนดไว้
2. ไม่ระบุคุณวุฒิ ในการสมัคร ทางมหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิส์ าหรับผูท้ ขี่ าดคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดไว้
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

รายละเอียดวิชาสอบ
สาขาวิชา

วันสอบ

วิธีคัดเลือก

ห้องสอบ

เวลาการสอบ
คณะบริหารธุรกิจ

ข้อสอบ

รายละเอียดวิชาสอบ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 / ปวช.)

1521012 สาขาวิชาการบัญชี

1522012 สาขาวิชาการเงิน

1523022 สาขาวิชาการตลาด

สอบข้อเขียน

อาคาร 1
ห้อง 01-702

9.00 - 11.00 น.

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 1
ห้อง 01-503

13.00 เป็นต้นไป

-

สอบข้อเขียน

อาคาร 1
ห้อง 01-508

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 1
ห้อง 01-406

13.00 เป็นต้นไป

-

สอบข้อเขียน

อาคาร 1
ห้อง 01-508

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 1
ห้อง 01-803

13.00 เป็นต้นไป

ปรนัย 100 ข้อ
(รายละเอียดสอบข้อเขียน) คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย ,
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

23 ธ.ค. 60

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย ,
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

23 ธ.ค. 60

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย ,
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

23 ธ.ค. 60
-

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) (สมัครโดยใช้วุฒิ ปวส.)
อาคาร 1
ห้อง 01-402
ห้อง 01-403
ห้อง 01-501
ห้อง 01-502
ห้อง 01-701

9.00 - 11.00 น.

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 1
ห้อง 01-607

รอผลสัมภาษณ์
13.00 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

สอบข้อเขียน

อาคาร 1
ห้อง 01-207

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ (รายละเอียดสอบข้อเขียน) ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ , หลัก

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 1
ห้อง 01-406

13.00 เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน

อาคาร 1
ห้อง 01-208

9.00 - 11.00 น.

สอบข้อเขียน
1521023 สาขาวิชาการบัญชี

1522013 สาขาวิชาการเงิน

1523023 สาขาวิชาการตลาด

1531023 สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

1532023 สาขาวิชาการจัดการการจัดการทั่วไป

23 ธ.ค. 60

ปรนัย 80 ข้อ (รายละเอียดสอบข้อเขียน) ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ , หลัก
เศรษฐศาสตร์,กฏหมายธุรกิจ ,สถิติธรุ กิจ,การภาษีอากร ,หลักการตลาด,
หลักการจัดการ, การบัญชีการเงิน,เทคโนโลยีสารสนเทศ , หลักการและ
วิธกี ารบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์, หนี้สนิ , และส่วนของเจ้าของประเภท
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด , วิธกี ารบัญชีเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนงานสั่งทา
และบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม, การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า , ฝากขาย ,
ผ่อนชาระ , เช่าซื้อ , การบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์

23 ธ.ค. 60
-

เศรษฐศาสตร์,กฏหมายธุรกิจ ,สถิติธรุ กิจ,การภาษีอากร , หลักการตลาด,
หลักการจัดการ, การบัญชีการเงิน,เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงินธุรกิจ,
หลักการลงทุน , สินเชื่อ , ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน, การคลัง

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ , หลัก

ปรนัย 100 ข้อ เศรษฐศาสตร์,กฏหมายธุรกิจ ,สถิติธรุ กิจ,การภาษีอากร , หลักการตลาด,

23 ธ.ค. 60

หลักการจัดการ, การบัญชีการเงิน,เทคโนโลยีสารสนเทศ, พฤติกรรม
ผู้บริโภค,การส่งเสริมการตลาด,การบริหารค้าปลีก,การจัดจาหน่าย,
ระเบียบวิธวี ิจัยตลาด,การนาเข้าส่งออก,ศิลปะการขาย,การบรรจุภัณฑ์,
เหตุการณ์ปัจจุบันทางการตลาดและอาเซียน

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 1
ห้อง 01-803

13.00 เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน

อาคาร 1
ห้อง 01-201

9.00 - 11.00 น.

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 1
ห้อง 01-206

รอผลสัมภาษณ์
13.00 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

สอบข้อเขียน

อาคาร 1
ห้อง 01-407

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ เศรษฐศาสตร์ ,กฎหมายธุรกิจ ,สถิติธรุ กิจ , การภาษีอากร , หลักการ

-

ปรนัย 100 ข้อ (รายละเอียดสอบข้อเขียน) ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ , หลัก

23 ธ.ค. 60

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ ,หลัก

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

อาคาร 1
ห้อง 01-403

เศรษฐศาสตร์,กฏหมายธุรกิจ ,สถิติธรุ กิจ,การภาษีอากร , หลักการตลาด,
หลักการจัดการ, การบัญชีการเงิน,เทคโนโลยีสารสนเทศ, สัญลักษณ์และ
ผังโปรแกรม (Flow Charts) ,การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , โครงสร้าง
ข้อมูล , ระบบปฏิบัติการ , ระบบจัดการฐานข้อมูล,เครือข่ายคอมพิวเตอร์

รอผลสัมภาษณ์
13.00 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

ตลาด , หลักการจัดการ , การบัญชีการเงิน , เทคโนโลยีสารสนเทศ ,
ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ , การจัดการสานักงานและภาษาไทยเพือ่ สารทาง
ธุรกิจ , กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม , การเพิม่ ผลผลิต , การ
จัดการคุณภาพ , การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่ การ
ตัดสินใจทางธุรกิจ , และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

รายละเอียดวิชาสอบ
สาขาวิชา

วันสอบ

วิธีคัดเลือก

ห้องสอบ

เวลาการสอบ
คณะบริหารธุรกิจ

ข้อสอบ

รายละเอียดวิชาสอบ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) (สมัครโดยใช้วุฒิ ปวส.)
สอบข้อเขียน
1532033 สาขาวิชาการจัดการการจัดการอุตสาหกรรม

อาคาร 1
ห้อง 01-401

(รายละเอียดสอบข้อเขียน) ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ ,หลัก

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ เศรษฐศาสตร์ ,กฎหมายธุรกิจ ,สถิติธรุ กิจ , การภาษีอากร , หลักการ

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

อาคาร 1
ห้อง 01-403

13.00 เป็นต้นไป

-

ตลาด , หลักการจัดการ , การบัญชีการเงิน , เทคโนโลยีสารสนเทศ ,
ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ , การจัดการสานักงานและภาษาไทยเพือ่ สารทาง
ธุรกิจ , กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม , การเพิม่ ผลผลิต , การ
จัดการคุณภาพ , การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่ การ
ตัดสินใจทางธุรกิจ , และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เอกสารประกอบวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนถึงเทอมล่าสุด (Transcript) (ปพ.1)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ
3. ใบรับรองความประพฤติ (ถ้ามี)
4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบอีกครั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th
หากไม่มีชื่อในประกาศ
1.เกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ทกี่ าหนดแต่ละสาขากาหนดไว้
2. ไม่ระบุคุณวุฒิ ในการสมัคร ทางมหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์สาหรับผูท้ ขี่ าดคุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

รายละเอียดวิชาสอบ
สาขาวิชา

วันสอบ

วิธีคัดเลือก
ห้องสอบ
เวลาการสอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 / ปวช.)
1721032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1731022 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1733022 สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1734032 สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1741022 สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1741042 สาขาวิชาวิศวกรรม
จักรกลหนัก(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1745012 สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ทาความเย็นและการปรับอากาศ
(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1746012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมค
คาทรอนิกส์(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1751042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1751062 สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

ข้อสอบ

รายละเอียดวิชาสอบ

-

อาคาร 36
ห้อง 36602

9.00 - 12.00 น.

อาคาร 36
ห้อง 36605

9.00 - 12.00 น.

อาคาร 36
ห้อง 36602

9.00 - 12.00 น.

อาคาร 36
ห้อง 36605

9.00 - 12.00 น.

อาคาร 36
ห้อง 36602

9.00 - 12.00 น.

อาคาร 36
ห้อง 36605

9.00 - 12.00 น.

อาคาร 36
ห้อง 36605

9.00 - 12.00 น.

-

-

-

-

-

-

สอบสัมภาษณ์

-

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

-

อาคาร 36
ห้อง 36602

9.00 - 12.00 น.

อาคาร 36
ห้อง 36602

9.00 - 12.00 น.

อาคาร 36
ห้อง 36605

9.00 - 12.00 น.

-

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) (สมัครโดยใช้วุฒิ ปวส.)
-

1721033 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1731023 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1732013 สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1733023 สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1734043 สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1741023 สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1742023 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)

24 ธ.ค. 60

1746013 สาขาวิชาวิศวกรรมเมค
คาทรอนิกส์

24 ธ.ค. 60

1751043 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

24 ธ.ค. 60

1751053 วิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์

24 ธ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์

9.00 - 16.00 น.

-

สอบสัมภาษณ์

9.00 - 16.00 น.

-

สอบสัมภาษณ์

9.00 - 16.00 น.

-

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมเพชร
ไพลิน
ชั้น 9 อาคาร 36
อาคารปฏิบัติการ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

9.00 - 16.00 น.

-

9.00 - 16.00 น.

-

9.00 - 16.00 น.

-

9.00 - 16.00 น.

-

สอบสัมภาษณ์

9.00 - 16.00 น.

-

สอบสัมภาษณ์

9.00 - 16.00 น.

-

สอบสัมภาษณ์

9.00 - 16.00 น.

-

เอกสารประกอบวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนถึงเทอมล่าสุด (Transcript) (ปพ.1)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ
3. ใบรับรองความประพฤติ (ถ้ามี)
4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบอีกครั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th
หากไม่มีชื่อในประกาศ
1.เกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กาหนดแต่ละสาขากาหนดไว้
2. ไม่ระบุคุณวุฒิ ในการสมัคร ทางมหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์สาหรับผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

รายละเอียดวิชาสอบ
สาขาวิชา

วันสอบ

วิธีคัดเลือก

ห้องสอบ
เวลาการสอบ
ข้อสอบ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รายละเอียดวิชาสอบ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 / ปวช.)
1631042 สาขาวิชาการ
ท่องเทีย่ ว

1625072 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชน

24 ธ.ค. 60

24 ธ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

-

อาคาร 34
ห้อง 34-902
(ด้าน B)

9.00 - 12.00 น.

อาคาร 34
ห้อง 34-809
(ด้าน A)

9.00 - 12.00 น.

-

-

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) (สมัครโดยใช้วุฒิ ปวส.)

(รายละเอียดสอบข้อเขียน)
คณิตศาสตร์ เซต สถิติเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ฟังก์ชัน

สอบข้อเขียน

1624033 สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 100 ข้อ เอกซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม เลขฐานต่างๆ เมตริกซ์และดีเทอร์

อาคาร 34
ห้อง 34-405
(ด้าน A)

24 ธ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์

13.00 น. เป็นต้นไป

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

มิแนนท์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและอนุพนั ธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
ภาษาอังกฤษ โครงสร้างภาษา ไวยกรณ์ บทสนทนา คาศัพท์ เนื้อหาการ
อ่าน
วิทยาศาสตร์ เวกเตอร์ แรงและการสมดุล พลังงานและกาลัง การเคลื่อนที่
แสง การหมุนและโมเมนตัม สมบัติของสารและสสาร การแยกสาร
กลศาสตร์ของไหล สมบัติของของไหล ความหนาแน่น ความถ่วงจาเพาะ
ความดันและการวัดความดัน
เทอร์โมไดนามิกส์ กฎต่างๆ ของเทอร์โมไดนามิกส์ การเปลี่ยนแปลงหน่วย
อุณหภูมิ งาน ความร้อน ก๊าซในอุดมคติและการเปลี่ยนสถานะของสาร

เอกสารประกอบวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนถึงเทอมล่าสุด (Transcript) (ปพ.1)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ
3. ใบรับรองความประพฤติ (ถ้ามี)
4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบอีกครั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th
หากไม่มีชื่อในประกาศ
1.เกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ทกี่ าหนดแต่ละสาขากาหนดไว้
2. ไม่ระบุคุณวุฒิ ในการสมัคร ทางมหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์สาหรับผูท้ ขี่ าดคุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

รายละเอียดวิชาสอบ
สาขาวิชา

วันสอบ

วิธีคัดเลือก

ห้องสอบ
เวลาการสอบ
ข้อสอบ
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

รายละเอียดวิชาสอบ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 / ปวช.)
(รายละเอียดสอบข้อเขียน)

สอบข้อเขียน/
สอบปฏิบัติ
1825012 สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1826012 สาขาวิชาออกแบบเซรา
มิก

9.00 - 11.00 น.
อาคาร 5
ห้อง 521

23 ธ.ค. 60

13.30 - 16.30 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

สอบปฏิบัติ

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 50 ข้อ/
(รายละเอียดสอบข้อเขียน)
อัตนัย 1 ข้อ ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการพืน้ ฐานการออกแบบเซรามิก

อาคาร 5
ห้อง 534

23 ธ.ค. 60

สอบปฏิบัติ

1831032 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อาคาร 5
ห้อง 533

(ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3)
(อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ)
1) ดินสอ EE, ยางลบ
2) กระดานรองเขียน ขนาด 50x70 ซม. จานวน 1 แผ่น
(ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์มาเองก่อนเข้าห้องสอบ)

13.30 - 16.30 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 50 ข้อ/
(รายละเอียดสอบข้อเขียน)
อัตนัย 1 ข้อ ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการพืน้ ฐานทัศนศิลป์ การวาดภาพตามแบบ หรือตาม

23 ธ.ค. 60

คาสั่งในเวลาที่กาหนด (ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A2)
(อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ)
1) ดินสอ EE, ยางลบ
2) กระดานรองเขียน ขนาด 50x70 ซม. จานวน 1 แผ่น
(ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์มาเองก่อนเข้าห้องสอบ)

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 5
ห้อง 531

13.30 - 16.30 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

สอบข้อเขียน/
สอบปฏิบัติ

อาคาร 22
ห้อง 22-306

9.00 - 11.00 น.

ปรนัย 50 ข้อ/ (รายละเอียดสอบข้อเขียน)
อัตนัย 2 ข้อ ภาคทฤษฎี ทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลป์การเขียน

23 ธ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 22
ห้อง 22-302

สอบข้อเขียน/
สอบปฏิบัติ

1832012 สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน

ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการพืน้ ฐานการออกแบบ
(ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3)
(อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ)
1) ปากกา, ดินสอ 2B , ยางลบ ,ไม้บรรทัด
2) สีตามความถนัด ,คลิปหนีบกระดาษหรือเทปกาว
3) กระดานรองเขียน ขนาด 50x70 ซม. จานวน 1 แผ่น
(ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์มาเองก่อนเข้าห้องสอบ)

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

1824042 สาขาวิชาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะ
ภาพพิมพ์)

ปรนัย 50 ข้อ/ ภาคทฤษฎี พืน้ ฐานทางด้านการออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลป์
อัตนัย 1 ข้อ
พืน้ ฐานการเขียนแบบ

13.30 - 16.30 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

9.00 - 11.00 น.

อัตนัย 1 ข้อ

13.30 - 16.30 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

อาคาร 22
ห้อง 22-308

23 ธ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์

แบบเบื้องต้น ความรู้พนื้ ฐานทางสถาปัตยกรรม
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการวาดภาพ โดยผู้สอบเตรียมเครื่องมือในการวาด
ภาพและสี พร้อมกระดานรองเขียน
(ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3)
(อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ)
1) ปากกา , ดินสอ 2B
2) ดินสอ EE, ยางลบ
3) กระดานรองเขียน ขนาด 50x70 ซม. จานวน 1 แผ่น
(ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์มาเองก่อนเข้าห้องสอบ)

(รายละเอียดสอบข้อเขียน)
ภาคทฤษฎี ทฤษฏีทางศิลปะและการออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลป์ การ
เขียนแบบเบื้องต้น ความรู้พนื้ ฐานทางสถาปัตยกรรม
ภาคปฏิบัติ การวาดภาพ โดยผู้สอบเตรียมเครื่องมือในการวาดภาพและสี
พร้อมกระดานรองเขียน
(ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3)
(อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ)
1) ปากกา , ดินสอ 2B
2) ดินสอ EE, ยางลบ
3) กระดานรองเขียน ขนาด 50x70 ซม. จานวน 1 แผ่น 4)
สี (ตามความถนัดของแต่ละบุคคล)
(ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์มาเองก่อนเข้าห้องสอบ)

รายละเอียดวิชาสอบ
สาขาวิชา

วันสอบ

วิธีคัดเลือก

ห้องสอบ
เวลาการสอบ
ข้อสอบ
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

รายละเอียดวิชาสอบ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 / ปวช.)
(รายละเอียดสอบข้อเขียน)

สอบข้อเขียน/
สอบปฏิบัติ

1834012 สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย

1833012 สาขาวิชาการจัดการผัง
เมือง

อาคาร 3
ห้อง 532

9.00 - 12.00 น.

ปรนัย 60 ข้อ/ ภาคทฤษฎี ความรู้พนื้ ฐานทางสื่อมวลชน ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับ
อัตนัย 3 ข้อ คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟิกและโปรแกรมต่าง ๆ

23 ธ.ค. 60

ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับ
การถ่ายภาพ การดนตรี อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ด้านคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการเขียน เน้นการจินตนาการ ความคิดรวบ
ยอดเชิงสร้างสรรค์จากภาพที่กาหนด มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
ความสามารถเชิงศิลปะ
(อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ)
1) ปากกา , ดินสอ 2B
2) ดินสอ EE, ยางลบ
3) กระดานรองเขียน ขนาด 50x70 ซม. จานวน 1 แผ่น
(ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์มาเองก่อนเข้าห้องสอบ)

สอบสัมภาษณ์

อาคาร 3
ห้อง 321

13.30 - 16.30 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

สอบข้อเขียน

อาคาร 22
ห้อง 22-211

9.00 - 11.30 น.

ปรนัย 100 ข้อ ภาคทฤษฎี ความรู้พนื้ ฐานด้านการจัดการผังเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน

(รายละเอียดสอบข้อเขียน)

23 ธ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์

อาคาร 22
ห้อง 22-210

13.30 - 16.30 น.

(เฉพาะผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน)

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ)
1) ปากกา , ดินสอ 2B ,ยางลบ

เอกสารประกอบวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนถึงเทอมล่าสุด (Transcript) (ปพ.1)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ
3. ใบรับรองความประพฤติ (ถ้ามี)
4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

* หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบอีกครั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th
หากไม่มีชื่อในประกาศ
1.เกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ทกี่ าหนดแต่ละสาขากาหนดไว้
2. ไม่ระบุคุณวุฒิ ในการสมัคร ทางมหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์สาหรับผูท้ ขี่ าดคุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้
- รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ติดตามได้ www.oapr.rmuti.ac.th

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

