
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 
 


