ประกาศ มหาวิทยาลัยราชธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา 2562
-----------------------------มหาวิทยาลัยราชธานี กําหนดการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 แบบโควต้าใช้ Portfolio ไม่มีสอบข้อเขียน ระหว่างวันที่ 17
ธันวาคม 2561 ถึง 22 มีนาคม 2562 และแบบรับตรง พิจารณาจากคะแนน O-NET แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ และทุกแผนการเรียนเข้าศึกษาในคณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน การบัญชีและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
- แบบโควต้า ใช้ Portfolio ไม่มีสอบข้อเขียน มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
(ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 1 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ ง ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6)
ไม่ต่ํากว่า 3.00
- แบบรับตรง คัดเลือกจากคะแนน O-NET มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ํา
กว่า 2.00
1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ
1.3 มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)
1.4 มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ

2. ปฏิทินการดําเนินการ
รายละเอียด
การรับสมัคร
1. การรับสมัครแบบโควต้าใช้ Portfolio ไม่มีสอบข้อเขียน
- สําหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียน
โควต้า หรือนักเรียนเครือข่าย
ประกาศรายชื่อผ้ ูมีสิทธ์ ิสอบสัมภาษณ์
ชําระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
สัมภาษณ์ และตรวจร่ างกาย
ประกาศรายชื่อผ้ มู ีสิทธ์ ิเข้ าศึกษาต่ อ
รายงานตัว ลงทะเบียน
และดําเนินการแจ้งความจํานงขอกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.)
2. การรับสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และสมัครออนไลน์
-พิจารณาจากคะแนน O-NET
ประกาศรายชื่อผ้ ูมีสิทธ์ ิสอบสัมภาษณ์
ชําระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
สัมภาษณ์ และตรวจร่ างกาย
ประกาศรายชื่อผ้ มู ีสิทธ์ ิเข้ าศึกษาต่ อ
รายงานตัว ลงทะเบียน
และดําเนินการแจ้งความจํานงขอกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.)
3. การรับตรงอิสระ จากคะแนน O-NET
ประกาศรายชื่อผ้ ูมีสิทธ์ ิสอบสัมภาษณ์
ชําระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
สัมภาษณ์ และตรวจร่ างกาย
ประกาศรายชื่อผ้ มู ีสิทธ์ ิเข้ าศึกษาต่ อ
รายงานตัว ลงทะเบียน
และดําเนินการแจ้งความจํานงขอกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.)

วันที่
17 ธันวาคม 2561 – 22 มีนาคม 2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
23 มีนาคม 2562 ทาง www.rtu.ac.th และประกาศ ณ อาคารเฉลมิ พระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
24-29 มีนาคม 2562
30 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชนิ ีนาถ
2 เมษายน 2562 ทาง www.rtu.ac.th และประกาศ ณ อาคารเฉลมิ พระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
11-12 เมษายน 2562 สาํ นักทะเบียน และสาํ นักกองทุนเงินก้ ูยืมเพื่ อ
การศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
21 มกราคม 2562 – 26 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562 ทาง www.rtu.ac.th และประกาศ ณ อาคารเฉลมิ พระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
1 - 3 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชนิ นี าถ
7 พฤษภาคม 2562 ทาง www.rtu.ac.th และประกาศ ณ อาคารเฉลมิ พระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
9-10 พฤษภาคม 2562 สาํ นักทะเบียน และสาํ นักกองทุนเงินก้ ูยืมเพื่ อ
การศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
6-24 พฤษภาคม 2562
25 พฤษภาคม 2562 ทาง www.rtu.ac.th และประกาศ ณ อาคารเฉลมิ
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัตคิ รบ 60 ปี
25-27 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชนิ นี าถ
28 พฤษภาคม 2562 ทาง www.rtu.ac.th และประกาศ ณ อาคารเฉลมิ
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัตคิ รบ 60 ปี
30-31 พฤษภาคม 2562 สาํ นักทะเบียน และสาํ นักกองทุนเงินก้ ูยืมเพื่ อ
การศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติ ครบ 60 ปี

เข้ าค่ ายปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรม

7-8 มิถุนายน 2562

เปิ ดภาคเรียน

10 มิถุนายน 2562

3. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน
2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4 สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.5 สําเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบ รบ. หรือใบรับรองที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา หรือ
กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.6 ผลการสอบ O-NET
2.7 เอกสารที่แสดงความสามารถหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รูปถ่าย เกียรติบัตร
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่จัดกิจกรรม (ถ้ามี)
4. ขั้นตอนการสมัครและชําระเงินค่าสมัคร
4.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชําระค่าสมัครจํานวน 1,000 บาท
ณ สํานักงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ เข้าเว็บไซต์ http://graduation.rtu.ac.th/study.php ดาวน์โหลด
ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
- ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจํานวน 1 รูป (แนบรูปถ่ายจํานวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจําตัว
สอบ)
การชําระเงินค่าสมัคร ดังนี้
1) โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการสั่งจ่ายธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม
“มหาวิทยาลัยราชธานี” ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
2) โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบ slip การโอนเงินตัวจริง) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี หรือ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่บัญชี 256-3-05879-7 สาขาอุบลราชธานี
- จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สํานักงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
4.3 กรณีสมัครออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ http://graduation.rtu.ac.th/study.php กรอกใบสมัคร
ในระบบ อัพโหลดไฟล์รปู ถ่ายหน้าตรงเป็นนามสกุล .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB)

การชําระเงินค่าสมัคร ดังนี้
1) โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการสั่งจ่ายธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม
“มหาวิทยาลัยราชธานี” ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
2) โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบ slip การโอนเงินตัวจริง) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี หรือ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี
เลขทีบ่ ัญชี 256-3-05879-7 สาขาอุบลราชธานี
- อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชําระเงิน เป็นนามสกุล .JPG หรือ .PDF
- สั่ง Print หน้ายืนยันการทํารายการสําเร็จไว้เป็นหลักฐาน นํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
มหาวิ ท ยาลัย ราชธานี ดํา เนิ น การตรวจสอบหลัก ฐานประกอบการสมั ครสอบ เมื่ อ ครบถ้ ว น
มหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจําตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อนํามา
แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์
5. วิธีการคัดเลือก
เป็นไปตามลําดับขั้น ดังนี้
4.1 พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศ
4.2 พิจารณาจากคะแนนผลสอบ GPAX และ O-NET
4.3 คะแนนสอบสัมภาษณ์
4.4 ผลการตรวจร่างกาย
6. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
ติดต่อได้ที่สํานักงานทะเบียน ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000 หมายเลขโทรศัพท์ 045-319-900 ต่อ 110 หรือ 118 โทรสาร 045-319911 ทุกวันเวลา 8.0017.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทางเว็บไซต์ www.rtu.ac.th และ Facbook/RTUFanpage
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

(ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี

