ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจําปการศึกษา 2561
.......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอ ในระดับ
ปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจําป
การศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชาที่เปดรับ
ดังเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
2.2 เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.3 เปนผูมีรางกายแข็งแรงไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง
ระยะปรากฏอาการ เปนที่รงั เกียจแกสังคมหรือติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.4 มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบทาย
3. ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร
3.1 ผูสมัครตองเขารับการสัมภาษณ
3.2 ผูสมัครตองสงแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันที่สมัคร
3.3 ผูสมัครสามารถสมัครไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น
4. วิธีการสมัคร
4.1 การสมัครผานระบบออนไลน ผูส มัครเขาศึกษาตอตองกรอกขอมูลผานระบบการสมัครเขา
ศึกษาตอของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกขอมูลใน
ระบบเสร็จเรียบรอยแลว ผูสมัครผานระบบออนไลนตองพิมพใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบ เพื่อนําไป
ชํา ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร จํ า นวน 200 บาท ที่ ธ นาคารกสิ ก รไทย สาขาร อ ยเอ็ ด ชื่ อ บั ญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เลขที่บัญชี 125-2-48370-1
4.2 การสมัครดวยตนเอง ทีส่ ํานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
หมายเหตุ : ผูสมัครที่สมัครผานระบบออนไลน ตองตรวจสอบคุณสมบัติดวยตนเอง แลวกรอกขอมูลให
ครบถวน ถูกตอ ง ชัดเจน และบั นทึก ขอ มูล ผ านระบบการสมั ครเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
รอยเอ็ด http://admission.reru.ac.th หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบวาขาดคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบทันที
5. ระยะเวลาในการรับสมัคร
5.1 การสมัครผานระบบออนไลน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560
5.2 การสมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2560
(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
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6. คาใชจายในการสมัคร
กรณีชําระดวยตนเอง
ผูสมัครตองนําใบสมัครไปชําระเงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท ที่ฝายการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พรอมนําสงใบสมัครและแฟมสะสมผลงานที่สํานักวิชาการและประมวลผล ชั้น
1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
กรณีชําระทางธนาคาร
ผูสมัครตองนําใบสมัครไปชําระเงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท โดยโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขารอยเอ็ด ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เลขที่บัญชี 125-2-48370-1
ในกรณีเลือกชําระเงินทางธนาคาร ใหสง สําเนาใบนําฝาก หรือ สลิป ATM มาทางโทรสาร
ถึง สํานักวิชาการและประมวลผล หมายเลขโทรสาร 0 4355 6004 พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล และสาขาวิชา
พรอมเบอรโทรศัพท
หมายเหตุ : ผูสมัครสามารถชําระเงินไดไมเกิน 3 วัน นับจากวันสมัคร
7. หลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครกรอกผานระบบสมัครออนไลน จากเว็บไซต http://admission.reru.ac.th
7.2 รูปถายปจจุบันหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
(ติดในใบสมัคร)
7.3 ใบแสดงผลการเรียน ปพ. 1 ที่มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน กรณีกําลังศึกษาอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ กําลังศึกษาในระดับ ปวช. และใบแสดงผลการเรียน 2 หรือ 3 ภาคเรียน
กรณีกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวส. จํานวน 1 ฉบับ
7.4 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
7.5 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
7.6 สําเนาใบนําฝาก หรือสลิปการชําระคาสมัคร
7.7 แฟมสะสมผลงาน
หมายเหตุ : 1. ผูสมัครผานระบบออนไลน ตองสงหลักฐานการสมัคร ขอที่ 7.1 - 7.7 ถึงมหาวิทยาลัย
ภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร หากมหาวิทยาลัยฯตรวจสอบภายหลัง พบวา ขาดคุณสมบัติขอใดขอ
หนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครไมครบถวนหรือเปนเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที
2. สงหลักฐานถึง สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ
8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ (ณ ปายประชาสัมพันธ หนาหองสํานักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และเว็บไซต http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
9. วันสอบสัมภาษณ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ผูเขาสอบตองเขาสอบสัมภาษณ
หากขาดสอบถือวาสละสิทธิ์ในการเขาสอบสัมภาษณทุกกรณี (รายละเอียดหองสอบจะแจงใหทราบใน
ภายหลัง)

3

10. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ (ณ ปายประชาสัมพันธ หนาหองสํานักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และเว็บไซต http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
11. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซต http://a.cupt.net
วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560
12. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว (ณ ปายประชาสัมพันธ หนาหองสํานักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และเว็บไซต http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
13. วันรายงานตัว
ผูทผี่ านการคัดเลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ใหมารายงานตัวเขาเปนนักศึกษา
ในวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ สํานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 หากไมมารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ใน
การเขาเปนนักศึกษาใหม
คาใชจายในการรายงานตัว
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
คาบํารุงการศึกษา
คาธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
คาคูมือนักศึกษา
คาบํารุงกิจกรรม
คาบัตรนักศึกษา
คาประกันของเสียหาย
คาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
รวม

6,500 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,300 บาท
11,750 บาท

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คาบํารุงการศึกษา
คาธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
คาคูมือนักศึกษา
คาบํารุงกิจกรรม
คาบัตรนักศึกษา
คาประกันของเสียหาย
คาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
รวม

7,500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,150 บาท
11,600 บาท
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)
คาบํารุงการศึกษา
9,000 บาท
คาธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
1,000 บาท
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
1,000 บาท
คาคูมือนักศึกษา
250 บาท
คาบํารุงกิจกรรม
300 บาท
คาบัตรนักศึกษา
100 บาท
คาประกันของเสียหาย
300 บาท
คาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
1,150 บาท
รวม
13,100 บาท
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต
คาบํารุงการศึกษา
6,500 บาท
คาธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
1,000 บาท
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
1,000 บาท
คาคูมือนักศึกษา
250 บาท
คาบํารุงกิจกรรม
300 บาท
คาบัตรนักศึกษา
100 บาท
คาประกันของเสียหาย
300 บาท
คาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
1,150 บาท
รวม
10,600 บาท
14. เงื่อนไขการเปดการเรียนการสอน
มหาวิท ยาลั ย ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเป ด การเรี ย นการสอน หากมี ก ารรายงานตัว เขา เป น
นักศึกษา (รวมทุกรอบการรับสมัคร) มีจํานวนรวมแลวไมถึง 10 คน
คําเตือน
ผูที่ขาดคุณสมบัติ หรือใชหลักฐานไมถูกตอง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู สมัคร และหลัก ฐานตาง ๆ ที่นํามาประกอบการสมัครอยางละเอี ยดอี กครั้ งหนึ่ง
หากพบวาผูสมัครคนใดขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง หรือหลักฐานที่นํามาประกอบการสมัครนั้นเปน
หลักฐานที่ไมถูกตองหรือปลอมแปลง หรือไมเทียบเทาที่จะสมัครได มหาวิทยาลัยจะสั่งใหพนสภาพ
การเปนนักศึกษาทันที ไมวาจะไดเรียนมาแลวกี่ภาคเรียน และจะดําเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
(อาจารย ดร.ธนาภรณ พันทวี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

