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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

รอบโควตาพิเศษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

....................................................................... 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ ในระดับ

ปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. จ านวนที่รับท้ังหมด  50  คน 
 

2. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
2.1 มีสัญชาติไทย  
2.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และ  

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ  
2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ  

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25  
2.4 ไม่จ ากัดเพศ อายุ และสถานภาพ 
2.5 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
2.6 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2.7 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมประกอบ ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน  

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง หรือ
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร 
 

3. วิธีการสมัคร 
3.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า 

ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือน าไปช าระเงิน จ านวน 200 
บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 3.2 การสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
 

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th  
หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูก 
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ตัดสิทธิ์ทันท ีและ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในภายหลัง หรือ
หลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาและจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันท ี 
 

4. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
4.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562 
4.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

5 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
 กรณีช าระด้วยตนเอง 

ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท ทีฝ่่ายการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

กรณีช าระทางธนาคาร   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือน าไปช าระเงิน จ านวน 200 บาท  

พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 

หมายเหตุ : เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

6. หลักฐานการสมัคร  (ให้น ามายื่นในวันสอบข้อเขียน  วันที่ 7 ธันวาคม 2562) 
6.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 6.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร) 
 6.3 กรณีก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ใช้ใบ
แสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ  

6.4 กรณีส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ใบ
แสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
 6.5  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

6.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 6.7  หนังสือรับรองความประพฤติ จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียนให้น ามาในวันสอบ
สัมภาษณ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2562) 
 6.8  ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)  
(ส าหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียนให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2562) 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อม หลักฐานตามข้อ 6.1 - 6.6  
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562  
  

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันที่ 29  พฤศจิกายน 2562   
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8. เกณฑ์การคัดเลือก (การสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัย) 
วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

1. ภาษาอังกฤษ (ตามกรอบ CEFR)   การพิจารณาผลสอบข้อเขียน 
1. ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. กรณีมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
และกรณีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ 

2. การสอบสัมภาษณ์                    พิจารณาจากบุคลิกภาพ และ เจตคติต่อวิชาชีพ 
 

9. วันสอบข้อเขียน  
 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 
 

10. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาลของรัฐ  
ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์) 
 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 
 

11. วันสอบสัมภาษณ์ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องน าผลการตรวจร่างกายและใบรับรองความประพฤติมายื่นใน 
วันสอบสัมภาษณ์) 
 วันที่ 14 ธันวาคม 2562  
 

12. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
 

13. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา พร้อม
รายงานตัว ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register  
พร้อมรายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

2) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงาน
ตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 08.30 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์) 
 

หมายเหตุ : หากไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์และช าระค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และเม่ือนักศึกษาช าระเงินเพ่ือรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงิน
ดังกล่าวนี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา รวมค่าใช้จ่าย 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4,600 บาท 45,000 บาท 49,600 บาท 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

   ค่าบ ารุงการศึกษา            45,000  บาท 
   ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
   ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
   ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
   ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
   ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
   ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
   ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

    รวม            49,600  บาท 
 

14. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้น า
เอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) โดยมีเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 

1. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  
จ านวน 3 ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ   
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ   
4. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว      จ านวน  1  แผ่น 
5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
 

15. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 

ค าเตือน 
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐาน 

ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่น ามา
ประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่
น ามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง  หรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้  มหาวิทยาลัย
จะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที  ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน  และจะด าเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    28    ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

   
(ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 
1. สมัครทางออนไลน ์ 29 ต.ค. – 20 พ.ย. 62 เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 7 ธ.ค. 62) 
2. สมัครด้วยตนเอง 29 ต.ค. – 25 พ.ย. 62 ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 7 ธ.ค. 62) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 
คัดเลือก 

29 พ.ย. 62 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

4. สอบคัดเลือก 7 ธ.ค. 62 สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ
สัมภาษณ ์

11 ธ.ค. 62 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

6. สอบสัมภาษณ ์ 14 ธ.ค. 62 ห้องสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย 
7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 17 ธ.ค. 62 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 
8. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษา 

18 – 20 ธ.ค. 62 1. ยืนยันสทิธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
2. ยืนยนัสิทธิ์ โดยผา่นระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พรอ้มรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ที่ฝ่ายการเงนิ ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา  
08.30 – 15.30 น.  (ยกเว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์) 

9. การยื่นเอกสารรายงานตวั วันปฐมนิเทศนักศึกษา ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสาร 
การรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล  
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) โดยมี 
เอกสารดังต่อไปนี้ 
1. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 3 ฉบบั 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ   
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ   
4. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  แผ่น 
5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่–สกุล(ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 

10. เปิดภาคเรียน 22 มิ.ย.63 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
รอบโควตาพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 
....................................................... 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ ใน
ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ  
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ ส าเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ  
2.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ ส าเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 

ระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบท้าย 

 

3. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
3.1 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 
3.2 ผู้สมัครหลักสูตรอื่นๆ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2562 
3.3 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 

 

4. วิธีการสมคัร 
4.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า 

ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลใน
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือน าไป
ช าระเงินค่าสมัครเรียน จ านวน 200 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขา 
 4.2 การสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อ
ใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที  
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5. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
5.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562 
5.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

6. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
 กรณชี าระด้วยตนเอง 

ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท ทีฝ่่ายการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

กรณีช าระทางธนาคาร   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อน าไปช าระเงิน 

ค่าสมัครเรียน จ านวน 200 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 

7. หลักฐานการสมัคร (ให้น ามาในวันสอบคัดเลือก วันที่ 7 ธันวาคม 2562) 
7.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 7.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
(ติดในใบสมัคร) 
 7.3  กรณีก าลังศึกษาอยู่ 

7.3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ  

7.3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน  3 ภาคเรียน  
จ านวน 1 ฉบับ 

7.4 กรณีส าเร็จการศึกษา  
7.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน 

(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรยีน  
7.4.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน  

จ านวน 1 ฉบับ 
 7.5  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 7.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 7.7  แฟ้มสะสมผลงาน  
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามข้อ 7.1 - 7.7  
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562  
 
8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านัก
วิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 

วันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 
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9. วันสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เท่านั้น) 
 ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

วันที่ 7 ธันวาคม 2562  สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น.  สอบข้อเขียนวิชาเอก และ 
วัดความถนัดทางความเป็นครู 

   สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.30 – 16.30 น.  
 
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าสอบทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  
 
10. วันสอบสัมภาษณ์ (ส าหรับหลักสูตรอ่ืนๆ) 
 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์  
หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง)  
 
11. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 
 วันที่  11  ธันวาคม 2562 
 
12. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็น
นักศึกษา พร้อมรายงานตัว ในระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register  
พร้อมรายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขา 

2) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register 
พร้อมรายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 
1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 
08.30 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

หมายเหตุ : หากไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์และช าระค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา ที่ก าหนด ถือ
ว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และเมื่อนักศึกษาช าระเงินเพ่ือรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว 
มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา รวมค่าใช้จ่าย 

ครุศาสตรบัณฑิต 6,600 บาท 6,500 บาท 13,100 บาท 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 7,500 บาท 13,100 บาท 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

5,600 บาท 9,000 บาท 14,600 บาท 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
นิติศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

5,600 บาท 
 

6,500 บาท 
 

12,100 บาท 
รัฐศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
   ค่าบ ารุงการศึกษา    6,500  บาท 
   ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   2,000  บาท  
   ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
   ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
   ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
   ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
   ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
   ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 

ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 
    รวม             13,100  บาท  
 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ค่าบ ารุงการศึกษา    7,500  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

  รวม             13,100  บาท 
 
 
 



5 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
ค่าบ ารุงการศึกษา    9,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

  รวม             14,600  บาท  
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   

ค่าบ ารุงการศึกษา    6,500  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม             12,100  บาท  
 

13. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ให้น าเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย) โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 3 ฉบับ 

2) ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จ านวน 3 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว      จ านวน  1  แผ่น 
6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
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14. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 
15. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจ านวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  
 

ค าเตือน 
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐาน 

ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่
น ามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือหลักฐานที่น ามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง  หรือไม่เทียบเท่าที่
จะสมัครได้  มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที  ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน  
และจะด าเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    28    ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
(ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะครุศาสตร ์

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

101 ภาษาไทย 40 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนเฉลี่ย 
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

102 ภาษาอังกฤษ 40 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

104 ดนตรีศึกษา 
  
  
  
  
  
  

30 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร 
2. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัต ิ
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.25 หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.25 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

110 สังคมศึกษา 40 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

120 ศิลปศึกษา 25 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร 
2. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัต ิ
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.25 หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.25 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

140 คณิตศาสตร ์
  
  
  
  

40 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์และ
มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
และ มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6  
ภาคเรยีน ไมต่่ ากว่า 3.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

144 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  

40 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

145 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์และ 
มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
และ มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

186 การศึกษาปฐมวัย 
  
  
  
  
  
  

40 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

188 การประถมศึกษา 
  
  

40 
 
 
 
 

 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

193 พลศึกษา 
  
  
  
  
  
  
 

40 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึง
ความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร 
2. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัต ิ
3. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  และ มผีลการเรยีนเฉลีย่
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.25 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทยีบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.25 
3. มีความประพฤตดิีและได้รับการรับรองจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

รวมรับคณะครุศาสตร์ 415  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ป)ี 

211 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
  
  
  
 

10 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

242 วิทยาการคอมพิวเตอร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

รวมรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

20  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
นิติศาสตรบณัฑิต 
(น.บ. 4 ปี) 

336 นิติศาสตร ์
  
  
  
  

100 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตรบณัฑิต 
(ร.บ. 4 ป)ี 

350 รัฐศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

60 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
(รป.บ. 4 ปี) 

360 รัฐประศาสนศาสตร ์
 

70 พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 

รวมรับคณะนิติรัฐศาสตร์ 230  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ป)ี 

268 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เปน็ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. มีความสามารถพิเศษทางกีฬาระดับต่างๆ เช่น 
ระดับจังหวดัที่ไดร้ับเหรียญรางวัล ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับกีฬาแห่งชาติ ฯลฯ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

277 ฟิสิกส ์
 

30 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเขา้ค่ายและ/หรือ 
เข้าร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์หรือ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

 
 
 
 

 
 
 



16 
 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ปี) 

284 เคม ี
  
  
  
  
  
  
 

30 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเขา้ค่ายและ/หรือ 
เข้าร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์หรือ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่นจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

296 เทคโนโลยีไฟฟ้า 
  
  
  
  
  
  
  
  

25 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
เทียบเข้าผูจ้บ ปวส. 
  
  
  
  
  
  

25 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และ ไม่จ ากดัผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ไฟฟ้าหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ปี 

298 
 

ชีววิทยา 
  
  
  
  

30 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เคยผ่านการอบรมและ/หรือเขา้ค่ายและ/หรือ
เข้าร่วมงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์หรือ 
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

299 สาธารณสุขศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพใน
โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
จะไดร้ับพิจารณาเป็นพิเศษ 

300 สัตวศาสตร ์
  
  
  
  

30 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. หลักฐานการเป็นลูกหลานผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือการเลี้ยงปศสุัตว์  
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ปี 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

30 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. หลักฐานการเป็นลูกหลานผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือการเลี้ยงปศสุัตว์  
4. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น  
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
(ผู้จบ ปวส.) 

30 พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ ไม่จ ากดัผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

350  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คณะ 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ 
(ศศ.บ. 4 ปี) 
 

307 การพัฒนาชุมชน 30 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

310 ภาษาจีน 
  
  
  
 

30 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. ผลสอบวดัระดับความรู้ทางภาษาจีน (ถ้ามี) 

330 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  
  
  
 

60 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 



20 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คณะ 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 
(นศ.บ. 4 ปี) 
 
 

312 การประชาสัมพันธ์ 
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พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะไดร้ับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

140  

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 490 
รวมท้ังสิ้น 1,155 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ  

กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 
1. สมัครทางออนไลน ์ 29 ต.ค. – 20 พ.ย. 62 เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 7 ธ.ค. 62) 
2. สมัครด้วยตนเอง 29 ต.ค. – 25 พ.ย. 62 ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  

พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ส่งหลักฐานการสมัครในวันที่ 7 ธ.ค. 62) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 
คัดเลือก 

29 พ.ย. 62 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

4. สอบคัดเลือก 7 ธ.ค. 62 * หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
* หลักสูตรอ่ืนๆ สอบสัมภาษณ์ 

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก 11 ธ.ค. 62 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

6. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษา 

11 – 14 ธ.ค. 62 1. ยืนยันสทิธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
2. ยืนยนัสิทธิ์ โดยผา่นระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ที่ฝ่ายการเงนิ ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา  
08.30 – 15.30 น.  (ยกเว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์) 

7. การยื่นเอกสารรายงานตวั วันปฐมนิเทศนักศึกษา 
 

ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสารการรายงานตัว  
มายื่นต่อส านักวชิาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั) โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. ส าหรับระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  
ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 3 ฉบบั 
2. ส าหรับระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จ านวน 3 ฉบบั 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  แผ่น 
6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่–สกุล(ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 

8. เปิดภาคเรียน 22 มิ.ย.63 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
รอบโควตาพิเศษ ส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
....................................................... 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ในระดับ
ปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ  
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี ้
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 

ระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบท้าย 

 
3. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 

3.1 ผู้สมัครไม่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

3.2 ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันที่สมัคร 
3.3 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 

 
4. วิธีการสมัคร 

4.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า 
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลใน
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือน าไป
ช าระเงินค่าสมัครเรียน จ านวน 200 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขา 
 4.2 การสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบทันที 
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5. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
5.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562 
5.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

6. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
 กรณีช าระด้วยตนเอง 

ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท ทีฝ่่ายการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมน าส่งใบสมัครและแฟ้มสะสมผลงานที่ส านักวิชาการและประมวลผล  
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

กรณีช าระทางธนาคาร 
ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 10  

บาท เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  
 

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถช าระเงินได้ไม่เกิน 2 วัน นับจากวันสมัคร 
 

7. หลักฐานการสมัคร 
7.1  ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 7.2  รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร) 
 7.3  ใบแสดงผลการเรียน ปพ. 1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน กรณีก าลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาในระดับ ปวช.  และใบแสดงผลการเรียน 2 หรือ 3 ภาคเรียน  
กรณีก าลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. จ านวน 1 ฉบับ  
 7.4  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 7.5  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

7.6  หลักฐานการช าระค่าสมัครเรียน 
7.7  แฟ้มสะสมผลงาน 

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องส่งหลักฐานการสมัคร ข้อที่ 7.1 - 7.7 ถึงมหาวิทยาลัย
ภายใน 2 วัน นับจากวันสมัคร หากมหาวิทยาลัยฯตรวจสอบภายหลัง พบว่า ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที  
     2. ส่งหลักฐานโดยจ่าหน้าถึง ส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 
8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาส าหรับสาขาวิชาอื่นๆ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้อง
ส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th) 

วันที่ 29  พฤศจิกายน 2562  
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9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส าหรับสาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 

วันที่ 29  พฤศจิกายน 2562  
 
10. วันสอบสัมภาษณ์ ส าหรับสาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 
 

11. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 
 วันที่  11  ธันวาคม 2562 
 

12. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็น
นักศึกษา พร้อมรายงานตัว ในระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register  
พร้อมรายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขา 

2) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register 
พร้อมรายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 
1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 
08.30 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

หมายเหตุ : หากไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์และช าระค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา ที่ก าหนด ถือ
ว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และเมื่อนักศึกษาช าระเงินเพ่ือรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว 
มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา รวมค่าใช้จ่าย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด แขนงวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก 

 
5,600 บาท 

 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัดมหาชน  
(เป็นผู้สนับสนุนค่าบ ารุง
การศึกษา) 

 
5,600 บาท 

บัญชีบัณฑิต 5,600 บาท 6,500 บาท 12,100 บาท 
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 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
ค่าบ ารุงการศึกษา    6,500  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม             12,100  บาท  
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม              5,600  บาท  
 
12. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ให้น าเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย) โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 3 ฉบับ 

2) ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จ านวน 3 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว      จ านวน  1  แผ่น 
6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
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13. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 
14. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจ านวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  

ค าเตือน 
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐาน 

ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่
น ามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือหลักฐานที่น ามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง  หรือไม่เทียบเท่าที่
จะสมัครได้  มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที  ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน  
และจะด าเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    28    ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
(ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

รอบโควตาพิเศษ ส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บัญชบีัณฑิต 
(บช.บ. 4 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

335 การบัญชี 
  
  
  
  
  
  
  

80 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
ประกอบด้วย หน้าปก ค าน า สารบัญ 
ส่วนท่ี 1 ประวัติผูส้มัคร 

1.1 ประวัตสิ่วนตัว 
1.2 ประวัตดิ้านการศึกษา 

ส่วนท่ี 2 รางวัลและผลงานทีไ่ด้รับ (รายละเอียด
พร้อมภาพถ่าย) 
ส่วนท่ี 3 รางวัลและผลงานท่ีประทับใจ (รายละเอยีด 
พร้อมภาพถ่าย) 
ส่วนท่ี 4 กิจกรรมที่ท าในโรงเรียน หรือการมสี่วน
ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น (รายละเอียด พร้อมภาพถ่าย) 
ส่วนท่ี 5 ความสามารถพิเศษต่างๆ (รายละเอียด 
พร้อมภาพถ่าย) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า และไม่จ ากัดผลการเรยีนเฉลีย่
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ 

การบัญชี 
(เทียบเข้าผู้จบ 
ปวส.) 
  
  
  
  
  
  
  

40 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
ประกอบด้วย หน้าปก ค าน า สารบัญ 
ส่วนท่ี 1 ประวัติผูส้มัคร 

1.1 ประวัตสิ่วนตัว 
1.2 ประวัตดิ้านการศึกษา 

ส่วนท่ี 2 รางวัลและผลงานท่ีได้รับ (รายละเอียด
พร้อมภาพถ่าย) 
ส่วนท่ี 3 รางวัลและผลงานท่ีประทับใจ (รายละเอยีด 
พร้อมภาพถ่าย) 
ส่วนท่ี 4 กิจกรรมที่ท าในโรงเรียน หรือการมสี่วน
ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น (รายละเอียด พร้อมภาพถ่าย) 
ส่วนท่ี 5 ความสามารถพิเศษต่างๆ (รายละเอียด 
พร้อมภาพถ่าย) 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
บัญชบีัณฑิต 
(บช.บ. 4 ปี) 
 

 การบัญชี 
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 
 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และ  
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3  
ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 
 

354 การจัดการ 40 พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
- รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 
- ภาพถ่ายกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม 
- ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/รางวัลหรือผลงานท่ี
ได้รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู ้

การจัดการ 
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

15 พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
- รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 
- ภาพถ่ายกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม 
- ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/รางวัลหรือผลงานท่ี
ได้รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และ ไมจ่ ากัดผล
การเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู ้
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

443 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
  
  
  
  
 

20 
 
 

 

พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
- รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 
- ภาพถ่ายกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม 
- ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/รางวัลหรือผลงานท่ี
ได้รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตัิงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านอ่ืนๆ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
(เทียบเข้า ผู้จบปวส.) 
 

15 พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
- รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 
- ภาพถ่ายกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม 
- ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/รางวัลหรือผลงานท่ี
ได้รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาทุกสาขาวิชาและ  
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
3 ภาคเรียน หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบตัิงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านอ่ืนๆ 

501 การจัดการการโรงแรม 40 พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
- ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ ์ของแฟ้มสะสม
ผลงาน พร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมคัรหน้าตรงขนาด 2 
นิ้ว และ แบบเตม็ตัว จ านวน 1 รปู 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ
และกิจกรรมอื่นๆ 
- ความสามารถพิเศษ 
- ใบแสดงผลการเรยีน 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

 การจัดการการโรงแรม 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 

การจัดการการโรงแรม 
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

15 พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
- ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ ์ของแฟ้มสะสม
ผลงาน พร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมคัรหน้าตรงขนาด 2 
นิ้ว และ แบบเตม็ตัว จ านวน 1 รปู 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ
และกิจกรรมอื่นๆ 
- ความสามารถพิเศษ 
- ใบแสดงผลการเรยีน 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
และ ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 
ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

502 การจัดการการท่องเที่ยว 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20 พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
- ความสวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ ์ของแฟ้มสะสม
ผลงาน พร้อมแนบรูปถ่ายผู้สมคัรหน้าตรงขนาด 2 
นิ้ว และ แบบเตม็ตัว จ านวน 1 รปู 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ
และกิจกรรมอื่นๆ 
- ความสามารถพิเศษ 
- ใบแสดงผลการเรยีน 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ก าหนด 
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
5. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการ
ท างาน 

503 การตลาด 
แขนงวิชาการตลาด 
  
  
  
  
  
  
  
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
- ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/รางวัลหรือผลงานท่ี
ได้รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไมจ่ ากัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านการตลาดและด้านอื่นๆ 
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คณะ/หลักสูตร 
รหัส 

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

จ านวน 
รับ 

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

 การตลาด 
แขนงวิชาการตลาด 
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 
  
  
  
 
  

15 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
แฟ้มผลงาน Portfolio 
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
- ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/รางวัลหรือผลงานท่ี
ได้รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี และ  
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน 
หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี  
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านการตลาดและด้านอื่นๆ 

504 การตลาด 
แขนงวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 
 

40 
 
 

 
 

พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน Portfolio 
2. การสอบสมัภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. ไม่เกี่ยวข้อง/เสพสารเสพติดทุกชนิด 
5. มีสุขภาพแข็งแรงต้องไดร้ับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามเงื่อนไขการได้รบัทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 

รวมรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 360  
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ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 
1. สมัครผ่านออนไลน ์ 29 ต.ค. – 20 พ.ย. 62 เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ส่งหลักฐานการสมัคร 
ในวันที่ 7 ธ.ค. 62 ยกเว้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานทันท ี
ในวันสมัคร) 

2. สมัครด้วยตนเอง 29 ต.ค. – 25 พ.ย. 62 ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ส่งหลักฐานการสมัคร 
ในวันที่ 7 ธ.ค. 62 ยกเว้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานทันที 
ในวันสมัคร) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับ 
การพิจารณา (แฟ้มผลงาน) 

29 พ.ย. 62 * หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 
คัดเลือก 

29 พ.ย. 62 * หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด  
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

5. สอบคัดเลือก 7 ธ.ค. 62 * หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจะ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
* หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด  
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มีการสอบสัมภาษณ์ 

6. ประกาศผลสอบคัดเลือก 11 ธ.ค. 62 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

7. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษา 

11 – 14 ธ.ค. 62 1. ยืนยันสทิธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register  
พร้อมรายงานตัวและช าระเงินคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
2. ยืนยนัสิทธิ์ โดยผา่นระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register  
พร้อมรายงานตัวและช าระเงินคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 08.30 – 15.30 น.   
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิตและหลักสตูรบัญชบีัณฑติ 

กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 
8. การยื่นเอกสารรายงานตวั วันปฐมนิเทศนักศึกษา 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสาร 
การรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล  
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) โดยมี 
เอกสารดังต่อไปนี้ 
1. ส าหรับระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  
ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 3 ฉบบั 
2. ส าหรับระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จ านวน 3 ฉบบั 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  แผ่น 
6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่–สกุล(ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 
 

9. เปิดภาคเรียน 22 มิ.ย.63 
 
 



ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 
1. สมัครผ่านระบบออนไลน ์ 29 ต.ค. – 20 พ.ย. 62 เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 7 ธ.ค. 62 ยกเว้น หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสตูรบัญชีบณัฑิตที่ต้องส่ง 
แฟ้มสะสมผลงานทนัทีในวนัสมคัร) 

2. สมัครด้วยตนเอง 29 ต.ค. – 25 พ.ย. 62 ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 7 ธ.ค. 62 ยกเว้น หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสตูรบญัชีบณัฑิตที่ต้องส่ง 
แฟ้มสะสมผลงานทนัทีในวนัสมคัร) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 
คัดเลือก 

29 พ.ย. 62 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

4. สอบข้อเขียน 7 ธ.ค. 62 * หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
5. สอบสัมภาษณ ์ 7 ธ.ค. 62 * หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

* หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
* หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด  
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
หมายเหตุ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต  
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจะ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

6. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อ 

11 ธ.ค. 62 * หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
* หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
* หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 



กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 
7. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษา 
 

11 – 14 ธ.ค. 62 * หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
* หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
* หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
* หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 
1. ยืนยันสทิธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
2. ยืนยนัสิทธิ์ โดยผา่นระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ที่ฝ่ายการเงนิ ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา  
08.30 – 15.30 น.  (ยกเว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์) 

8. การยื่นเอกสารรายงานตวั  วันปฐมนิเทศนักศึกษา 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัย) 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสาร 
การรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล  
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) โดยมี 
เอกสารดังต่อไปนี้ 
1) ส าหรับระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  
ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 3 ฉบบั 
2) ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จ านวน 3 ฉบบั 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  แผ่น 
6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่–สกุล(ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 

9. เปิดภาคเรียน 22 มิ.ย.63 



ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

 
กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 

1. สมัครผ่านระบบออนไลน ์ 29 ต.ค. – 20 พ.ย. 62 เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 
(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 7 ธ.ค. 62) 

2. สมัครด้วยตนเอง 29 ต.ค. – 25 พ.ย. 62 ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 7 ธ.ค. 62) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 
คัดเลือก 

29 พ.ย. 62 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 
 

4. สอบข้อเขียน 7 ธ.ค. 62 * หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ
สัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

11 ธ.ค. 62 * หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 
 

6. สอบสัมภาษณ์  
(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ) 

14 ธ.ค. 62 * ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

7. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อ (หลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต) 

17 ธ.ค. 62 * ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 
 

8. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษา (หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต) 

18 – 20 ธ.ค. 62 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1. ยืนยันสทิธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
2. ยืนยนัสิทธิ์ โดยผา่นระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ที่ฝ่ายการเงนิ ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา  
08.30 – 15.30 น.  (ยกเว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

 
 
 



กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 
9. การยื่นเอกสารรายงานตวั  วันปฐมนิเทศนักศึกษา 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสาร 
การรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล  
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) โดยมี 
เอกสารดังต่อไปนี้ 
1) ส าหรับระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ใช้ส าเนา 
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 3 ฉบบั 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ   
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ   
4. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  แผ่น 
5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่–สกุล(ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 

10. เปิดภาคเรียน 22 มิ.ย.63 
 


