ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS)
รอบที่ ๕ รอบรับตรงอิสระ
-------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ ปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS) รอบที่ ๕
รอบรับตรงอิสระ แล้วนั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา (TCAS) รอบที่ ๕ รอบรับตรงอิสระ เป็น
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคแรกและมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่
๐๓๒๖ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องมอบอานาจให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี ในกรณีที่
อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(TCAS) รอบที่ ๕ รอบรับตรงอิสระ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
๑. เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
รายละเอียด วัน เวลา และห้องสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยนาเอกสารมา
แสดงในวันสอบ ดังนี้
๑.๑ เอกสารหลักฐาน นามาในวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)
สอบข้อเขียน (ช่วงเช้า) นาเอกสารประกอบการสอบคัดเลือกมา ดังนี้
๑. บัตรประจาตัวสอบ (พิมพ์จากในระบบ)
จานวน ๑ ฉบับ
๒. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายของหน่วยงานราชการออกให้
สอบสัมภาษณ์ (ช่วงเช้าหรือบ่าย) (ตามที่แต่สาขาวิชากาหนดในเกณฑ์คุณสมบัติผสู้ มัคร)
นาเอกสารประกอบการสอบคัดเลือกมา ดังนี้
๑. ใบประวัติ(พิมพ์จากในระบบ)
จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุผลการเรียนล่าสุด นามาแสดงแทน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
๔. แฟ้มสะสมผลงาน
๕. เอกสารอื่นๆ ตามที่สาขาวิชากาหนด

๖. กรณีรายชื่อไม่ตรงตามประกาศหรือเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้า
สอบเตรีสาเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล แจ้งส่งเอกสารได้ ที่
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
๒. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดได้ที่เว็บ ทปอ. และดูรายละเอียดขั้นตอนที่ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาต้อง
ดาเนินการต่อ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กาหนดตารางสอบคัดเลือก TCAS รอบที่ 5 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดังนี้
ตารางสอบคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจ
สอบวันที่ 13 มิถนุ ายน 2562
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ลาดับ

รหัสสาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7

19915210120
19915220120
19915230220
19915310220
19915320220
19915320320
19915320520

สาขาวิชา

กาหนดการวันสอบ

สาขาวิชาการบัญชี ม.6
สาขาวิชาการเงิน ม.6
สาขาวิชาการตลาด ม.6
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ม.6
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ม.6
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม ม.6
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ ม.6

สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ตารางสอบคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สอบวันที่ 13 มิถนุ ายน 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19917210320
19917220220
19917310220
19917330220
19917340320
19917320120
19917410220
19917460120
19917420220
19917430120

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (ม.6)

11

19917450120 สาขาวิชาวิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ (ม.6)

12
13
14
15
16

19917410420
19917510420
19917510720
19917520620
19917520720

สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลหนัก (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ (ม.6)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ (ม.6)

วิชาชีพเฉพาะ
เวลา 09.00-12.00 น.

กาหนดการวัน
สอบ

1509

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30 16.30 น.

สอบวันที่ 13 มิถนุ ายน 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ลาดับ รหัส สาขาวิชา
1
2
3

กาหนดการวันสอบ

กาหนดการวัน
สอบ

สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 –
12.00 น.

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30 16.30 น.

หลักสูตร/สาขาวิชา

19917410720 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ม.6)
19917420320 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (ม.6)
19917410620 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน (ม.6)

ตารางสอบคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สอบวันที่ 13 มิถนุ ายน 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ,
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) , หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัส สาขาวิชา
19916240220
19916230220
19916210320
19916220120
19916310320
19916210320
19916250220
19916320220
19916250820
19916310420
19916250720

หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (ม.6)
สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม (ม.6)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ม.6)
สาขาวิชาเคมี (ม.6)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น.

สอบวันที่ 13 มิถนุ ายน 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ลาดับ รหัส สาขาวิชา
1

19916260220

หลักสูตร/สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)

วิชาชีพเฉพาะ
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00-12.00 น. เวลา 13.30 - 16.30 น.
1518
สอบสัมภาษณ์

ตารางสอบคัดเลือกคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
สอบวันที่ 13 มิถนุ ายน 2562 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ,
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) , หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
ลาดับ

รหัสสาขาวิชา

1
2
3
4

19918260120
19918270120
19918320120
19918310320

สาขาวิชา
ออกแบบเซรามิก (ม.6)
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ม.6)
สถาปัตยกรรมภายใน (ม.6)
สถาปัตยกรรม (ม.6)

วิชาศึกษาทั่วไป
เวลา 09.00-12.00 น.
1504
1514
1513
1510

กาหนดการวันสอบ

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30 - 16.30 น.

สอบวันที่ 13 มิถนุ ายน 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ,
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
ลาดับ

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา

กาหนดการวันสอบ

1

19918240420

2
3
4
5

19918250120
19918320120
19918330120
19918340120

ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม
ศิลปะภาพพิมพ์)
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.6)
สถาปัตยกรรมภายใน (ม.6)
ผังเมือง (ม.6)
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย (ม.6)

สอบสัมภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น.

-๗-

