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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เฉพาะคณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562)

........................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เฉพาะคณะ
ครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2562 (เปิด 08.00 น.) – 22 มีนาคม 2562 (ปิด
18.30 น.) จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
1.1 ผู้ ส มั ครต้ องเป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ กษาหรือคาดว่ าจะส าเร็จ การศึกษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 6 หรือ
เทียบเท่า (ม.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2 ผู้สมัครต้องเป็น ผู้สาเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. (ประกาศนียบัตร
ชั้นต้น) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://admission.ubru.ac.th
ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2562 (เปิด 08.00 น.) – 22 มีนาคม 2562 (ปิด 18.30 น.)
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องขอข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทาการ “ยืนยันการสมัคร”
2.4 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบเพื่อนาไปชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
2.5 เลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา แบบเรียบลาดับ
- สมัคร 1 สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท
- สมัคร 2 สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท
2.6 การชาระค่าธรรมเนียมสมัครสอบมี 2 ช่องทาง ระหว่างวันที่ 14 – 22 มีนาคม 2562
ช่องทางที่ 1 ชาระผ่านทางธนาคาร 3 ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จากัด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
ช่องทางที่ 2 ชาระด้วยตัวเอง
ณ งานการเงิน อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
**หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
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3. การจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามี 2 ช่องทาง
3.1 จัดส่งมาในระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14 – 22 มีนาคม 2562
3.2 นาส่งด้วยตัวเองที่งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เอกสารที่ต้องนาส่ง
- ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบลงลายมือพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- บัตรประชาชน
- เอกสารชาระเงินผ่านธนาคาร
- ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
- สามารถศึกษาการส่งเอกสารในคู่มือการสมัครสอบในระบบ http://admission.ubru.ac.th **
หากผู้ สมัครคนใดไม่ได้ จัด ส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่ กาหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบู รณ์
และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบ
4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และห้องสอบวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.
http://admission.ubru.ac.th
4.2 พิมพ์บัตรผู้เข้าสอบออกจากระบบติดรูปถ่าย และให้นามาวันสอบสัมภาษณ์
4.3 บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบจะแจ้งรหัสผู้เข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
5. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 2 สาขาวิชา แบบเรียงลาดับ
5.2 เอกสารที่ต้องนามาวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยทางราชการ
(ใบขับขี่ บัตรนักเรียน) มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
**กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี**
6. รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์
6.1 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์เท่านั้น
เวลา 08.30 – 12.00 น. สนามสอบ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี
สอบปฏิบัติ (ให้ผู้สมัครสวมชุดพละมาในวันสอบ)
- การลุก – นั่ง (30 วินาที)
- การดันพื้น ( 3 วินาที)
- การวิ่งเก็บของ
- การวิ่งระยะไกล (ผู้ชายวิ่ง 1,000 เมตร ผู้หญิงวิ่ง 800 เมตร)
6.2 สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
- คณะครุศาสตร์
สนามสอบ คณะครุศาสตร์ อาคาร 32
- คณะพยาบาลศาสตร์
สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 52
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7. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
7.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและ
เกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากาหนด
7.2 การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขากาหนด
7.3 พิจารณาเรียงตามลาดับสาขาที่สมัคร ลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2
***ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
8.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 20.00 น. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
ระบบเว็บไซต์ http://admission.ubru.ac.th หรือ www.apr.ubru.ac.th
8.2 ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ในระบบ http://mytcas.com
8.3 สละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562 ในระบบ http://mytcas.com
8.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 29 เมษายน 2562
ระบบเว็บไซต์ http://admission.ubru.ac.th หรือ www.apr.ubru.ac.th
9. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
9.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจะต้องมารายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการแรกเข้า
ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 โดยต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาในวันรายงานตัว
9.2 หลักฐานที่ต้องนามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้
9.2.1 ใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกระบบเว็บไซต์ http://admission.ubru.ac.th
9.2.2 สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
9.2.3 สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
9.2.4 รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จานวน 1 รูปติดใบรายงานตัว
ขนาด 1 นิ้ว
9.3 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขอย้ายสาขาวิชาได้ แต่ขอสละสิทธิ์และสมัครสอบใหม่ในรอบถัดไปได้
9.4 ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10. การปฐมนิเทศ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือตรวจสอบระบบเว็บไซด์ https://www.ubru.ac.th
หรือกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1117
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอน จานวนรับ และคุณสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ที่

สาขาวิชา รหัสสาขา

1 ห ลั ก สู ต ร พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
(พย.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 17120110902

เกณฑ์พิจารณา
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
50 1. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสาเร็จ 1. คะแนน 9 วิชาสามัญ
การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) ร้อยละ 15 ขึ้นไป
สายวิ ท ย์ – คณิ ต กรณี ที่ ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา 3. คะแนน GAT ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ใช้คะแนนเฉลี่ย G-PAX 5 ภาคเรียน
4. คะแนน PAT 2 ร้อยละ 25 ขึ้นไป
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.75 ขึ้นไป
3. คะแนน 9 วิชาสามัญ
- คณิตศาสตร์ 1 - สังคมศึกษา
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
4. คะแนน GAT และ PAT 2
5. อายุไม่ต่ากว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
(นับจากวันรายงานตัว)
6. ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
น้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และ
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคานวณ BMI และ WHO
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติ
วิชาชีพพยาบาล

รับ

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร

วันสอบ และ
สถานที่สอบ
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX วันสอบสัมภาษณ์
2. คะแนน 9 วิชาสามัญ
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
3. คะแนน GAT
เวลา 08.30 – 16.30 น.
4. คะแนน PAT 2
สถานที่สอบ
5. การสอบสัมภาษณ์
อาคาร 52 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
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คณะครุศาสตร์
ที่
1

สาขาวิชา รหัสสาขา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 17120802107

รับ
54

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร

เกณฑ์พิจารณา
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ คาดว่ า จะส าเร็ จ 1. คะแนน O-NET, V-NET, N-NET
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ร้อยละ 30 ขึ้นไป
(ม.ปลาย) การศึก ษานอกระบบการศึก ษาตามอัธยาศัย หรือ 2. คะแนน PAT 5 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ใช้คะแนนเฉลี่ย G-PAX 5
ภาคเรียน

วันสอบ และ
สถานที่สอบ
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX วันสอบสัมภาษณ์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
3. คะแนน O-NET,V-NET
เวลา 08.30 – 16.30 น.
N-NET
สถานที่สอบ
4. คะแนน PAT 5
อาคาร 32 คณะครุศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก

5. สอบสัมภาษณ์วิชาการ

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มต่างประเทศ 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนนO-NET (ม.6),V-NET(ปวช.), N-NET (ม.ปลาย)
5. คะแนน PAT 5
2

สังคมศึกษา (ค.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 17120802110
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1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ คาดว่ า จะส าเร็ จ 1. คะแนน O-NET, V-NET, N-NET
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ร้อยละ 30 ขึ้นไป
(ม.ปลาย) การศึก ษานอกระบบการศึก ษาตามอัธยาศัย หรือ 2. คะแนน PAT 5 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ใช้คะแนนเฉลี่ย G-PAX 5
ภาคเรียน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มสังคม 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนนO-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลาย)
5. คะแนน PAT

1. คะแนนเฉลีย่ สะสม G-PAX
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA
3. คะแนน O-NET,V-NET
N-NET
4. คะแนน PAT 5
5. สอบสัมภาษณ์วิชาการ

วันสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่สอบ
อาคาร 32 คณะครุศาสตร์

6

ที่
3

4

สาขาวิชา รหัสสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 17120802145

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 171208021148

รับ
54

54

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร

เกณฑ์พิจารณา
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ คาดว่ า จะส าเร็ จ 1. คะแนน O-NET ร้อยละ 30 ขึ้นไป
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์ – 2. คะแนน PAT 2 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
คณิต
3. คะแนน PAT 5 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ใช้คะแนนเฉลี่ยนสะสม G-PAX
5 ภาคเรียน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 3.00 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มวิทยาศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET
5. คะแนน PAT 2
6. คะแนน PAT 5
1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ คาดว่ า จะส าเร็ จ 1. คะแนน O-NET ร้อยละ 30 ขึ้นไป
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์ – 2. คะแนน PAT 1 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
คณิต
3. คะแนน PAT 5 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ใช้คะแนนเฉลี่ยนสะสม G-PAX
5 ภาคเรียน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 3.00 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มคณิตศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET
5. คะแนน PAT 1
6. คะแนน PAT 5

วันสอบ และ
สถานที่สอบ
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX วันสอบสัมภาษณ์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
3. คะแนน O-NET,V-NET
เวลา 08.30 – 16.30 น.
N-NET
สถานที่สอบ
4. คะแนน PAT 2
อาคาร 32 คณะครุศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก

5. คะแนน PAT 5
6. สอบสัมภาษณ์วิชาการ

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX
2. คะแนนเฉลีย่ สะสม GPA
3. คะแนน O-NET , V-NET
N-NET
4. คะแนน PAT 1
5. คะแนน PAT 5
6. สอบสัมภาษณ์วิชาการ

วันสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่สอบ
อาคาร 32 คณะครุศาสตร์

7

ที่
5

สาขาวิชา รหัสสาขา
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 17120802171

รับ
54

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร

เกณฑ์พิจารณา
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ คาดว่ า จะส าเร็ จ 1. คะแนน O-NET, V-NET, N-NET
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ร้อยละ 30 ขึ้นไป
(ม.ปลาย) การศึก ษานอกระบบการศึก ษาตามอัธยาศัย หรือ 2. คะแนน PAT 5 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ใช้คะแนนเฉลี่ย G-PAX 5
ภาคเรียน

6

การประถมศึกษา (ค.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 17120802188

54

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มภาษาไทย 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลาย)
5. คะแนน PAT 5
1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ คาดว่ า จะส าเร็ จ 1. คะแนน O-NET, V-NET, N-NET
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ร้อยละ 30 ขึ้นไป
(ม.ปลาย) การศึก ษานอกระบบการศึก ษาตามอัธยาศัย หรือ 2. คะแนน PAT 5 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ใช้คะแนนเฉลี่ย G-PAX 5
ภาคเรียน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.75 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มภาษาไทย 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลาย)
5. คะแนน PAT 5

วันสอบ และ
สถานที่สอบ
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX วันสอบสัมภาษณ์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
3. คะแนน O-NET,V-NET
เวลา 08.30 – 16.30 น.
N-NET
สถานที่สอบ
4. คะแนน PAT 5
อาคาร 32 คณะครุศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก

5. สอบสัมภาษณ์วิชาการ

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA
3. คะแนน O-NET,V-NET
N-NET
4. คะแนน PAT 5
5. สอบสัมภาษณ์วิชาการ

วันสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่สอบ
อาคาร 32 คณะครุศาสตร์

8

ที่
7

สาขาวิชา รหัสสาขา
พลศึกษา (ค.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 17120802108

รับ
54

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร

เกณฑ์พิจารณา
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ คาดว่ า จะส าเร็ จ 1. คะแนน O-NET, V-NET, N-NET
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ร้อยละ 30 ขึ้นไป
(ม.ปลาย) การศึก ษานอกระบบการศึก ษาตามอัธยาศัย หรือ 2. คะแนน PAT 5 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ใช้คะแนนเฉลี่ย G-PAX 5
ภาคเรียน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลาย)
5. คะแนน PAT 5
6. ทดสอบภาคปฏิบัติ (พื้นฐาน)
- ลุก – นั่ง 30 วินาที
- วิ่งเก็บของ
- ดันพื้น 30 วินาที
- วิ่งระยะไกล ชาย : ระยะ 1000 เมตร
หญิง : ระยะ 800 เมตร

วันสอบ และ
สถานที่สอบ
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX วันสอบปฏิบัติ
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
3. คะแนน O-NET,V-NET
เวลา 08.30 – 12.00 น.
N-NET
สถานสอบ
4. คะแนน PAT 5
โรงยิมเนเซี่ยม มรภ.อุบลราชธานี
5. สอบสัมภาษณ์วิชาการ
วันสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
เวลา 08.30 – 15.30 น.
สถานที่สอบ
อาคาร 32 คณะครุศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก

