
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี 
โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 

....................................................... 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีนโยบายส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ  
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

2. คุณสมบตัิทั่วไปของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ใน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชา

กำหนด 
2.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2.4 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 
2.5 ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์

ชัดเจน และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัดตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
2.6 ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาเท่านั้น 
2.7 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบท้าย 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
3.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง 

วิชาชีพ 
3.2 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามที่สาขาวิชากำหนดตามประกาศแนบท้าย 

 
หมายเหตุ   สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา
สาขาวิชาละ 1 คนต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น  นอกเหนือจากหลักสูตรดังกล่าวไม่จำกัดการส่งผู้ผ่านการคัดเลือก
จากสถานศึกษา 
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4. ระยะเวลาในการรับสมัครและวิธีการสมัคร 
4.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน  2565 

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

4.2  การสมคัรด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน  2565  ที่สำนักวิชาการและ
ประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

หมายเหตุ : ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร และผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัคร
เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th หากมหาวิทยาลัยฯ 
ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัด
สิทธิ์การสมัครทันท ี 
 

5. หลักฐานการสมัคร  
5.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 5.2  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน จำนวน 
1 ฉบับ  

5.3. ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน  2 ภาคเรียน  
จำนวน 1 ฉบับ 
 5.4  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 5.5  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 5.6  แบบบันทึกผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(ทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกำหนดให้) 
 5.7  หนังสือรับรองหรือประกาศท่ีระบุรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียน ที่มี
ผู้บริหารหรือครูแนะแนวลงลายมือชื่อรับรอง (หากไม่มีหนังสือรับรองผ่านการคัดเลือกจากทาง
โรงเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
 5.8  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ภายใน
แฟ้มประกอบด้วย  (ส่งไฟล์ข้อมูลรูปแบบ PDF โดยการแชร์ไฟล์ผ่านลิงก์ Google Drive) 
  5.8.1  ประวัติส่วนตัว/ประวัติกรศึกษา (Resume) 
  5.8.2  รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ (ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
  5.8.3  ผลงานที่เก่ียวข้อกับสาขาวิชาที่สมัครหรือตามท่ีสาขาวิชากำหนด (ถ้ามี) 
 
 หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการสมัคร  ตามข้อ 5.1 – 5.8 มายื่นต่อคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 
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6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสำนัก
วิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
 

9. วันสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
 สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

วันที่ 12  พฤศจิกายน  2565  สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น.  สอบข้อเขียน
วิชาเอก และ วัดความถนัดทางความเป็นครู 

สอบสัมภาษณ ์เวลา 11.30 – 16.30 น.  
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบอยา่งใดอย่างหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าสอบทกุกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  
 

10. วันสอบสัมภาษณ์ (สำหรับหลักสูตรอ่ืนๆ) 
 วันที่ 12 พฤศจิกายน  2565 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์  
หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง)  
 

11. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสำนักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 
 วันที่  16 พฤศจิกายน 2565 
 

12. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็น
นักศึกษา พร้อมรายงานตัว ในระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต ์http://academic.reru.ac.th/register  
พร้อมรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

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

หมายเหตุ : หากไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา ทีก่ำหนด  
ถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้เป็นนักศึกษาใหม่ และเมื่อนักศึกษาชำระเงินเพ่ือรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว 
มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา รวมค่าใช้จ่าย 

ครุศาสตรบัณฑิต 6,600 บาท 8,500 บาท 15,100 บาท 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 6,600 บาท 10,000 บาท 16,600 บาท 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 10,000 บาท 15,600 บาท 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 8,500 บาท 14,100 บาท 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 8,500 บาท 14,100 บาท 
บริหารธุรกิจบัณฑิต    5,600 บาท 8,500 บาท 14,100 บาท 
บัญชีบัณฑิต    5,600 บาท 8,500 บาท 14,100 บาท 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
นวัตกรรมและการท่องเที่ยว 
- แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก 
- แขนงวิชานวัตกรรมการบริการ 
อาหารและเครื่องดื่ม 
- แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

5,600 บาท 10,000 บาท 15,600 บาท 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก 

5,600 บาท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
มหาชน  (เป็น
ผู้สนับสนุนค่าบำรุง
การศึกษา) 

5,600 บาท 

นิติศาสตรบัณฑิต         5,600 บาท 8,500 บาท 14,100 บาท 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       5,600 บาท         8,500 บาท 14,100 บาท 
รัฐศาสตรบัณฑิต         5,600 บาท 8,500 บาท 14,100 บาท 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 5,600 บาท 10,000 บาท 15,600 บาท 
 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 

• หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
   ค่าบำรุงการศึกษา    8,500  บาท 
   ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   2,000  บาท  
   ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
   ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
   ค่าบำรุงกิจกรรม       300  บาท 
   ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
   ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
   ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 

ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 
    รวม             15,100  บาท  
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• หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
   ค่าบำรุงการศึกษา            10,000  บาท 
   ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   2,000  บาท  
   ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
   ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
   ค่าบำรุงกิจกรรม       300  บาท 
   ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
   ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
   ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 

ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 
    รวม             16,600  บาท 
 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ค่าบำรุงการศึกษา            10,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบำรุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

  รวม             15,600  บาท 
 

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ค่าบำรุงการศึกษา              8,500  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบำรงุกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกนัของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม             14,100  บาท  
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• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
แขนงวิชาวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก , แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม , แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  

ค่าบำรุงการศึกษา    10,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบำรุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม             15,600  บาท 
 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก  
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบำรุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกันของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม              5,600  บาท 
 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ค่าบำรุงการศึกษา    10,000  บาท 
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือนักศึกษา       250  บาท 
ค่าบำรุงกิจกรรม       300  บาท 
ค่าบัตรนักศึกษา       100  บาท 
ค่าประกนัของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม             15,600  บาท 
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13. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ให้นำเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อสำนักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (วันเปิดภาคเรียน วันที่ 19 มิถุนายน 2566) 
โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1. สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  สำเนาจำนวน 3 ฉบับ 

2. สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน  
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง  สำเนาจำนวน 3 ฉบับ 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน  1  ฉบับ   
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว       จำนวน  1  แผ่น 
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ 

 

14. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 19 มิถุนายน  2566 
 

15. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจำนวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  

คำเตือน 
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐาน 

ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่
นำมาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
หรอืหลักฐานทีน่ำมาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง  หรือไม่เทียบเท่าที่
จะสมัครได้  มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที  ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน  
และจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    30  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
                                                                                                                      

                                                                        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 
รกัษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี 

โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะครุศาสตร ์

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

การประถมศึกษา 
  
  

30 
 
 
 
 

 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางการประถมศึกษา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกวา่ 3.00  
 

การศึกษาปฐมวัย 
  
  
  
  
  
  

30 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางปฐมวยั 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ทีก่ำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
 

คณิตศาสตร ์
  
  
  
  

20 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนดัทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ทีแ่สดงถึงความสามารถ
ทางคณิตศาสตร ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

10 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางคณิตศาสตรห์รือภาษาอังกฤษ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า มผีลการเรยีนเฉลีย่
สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00   

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  

10 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
2. หลักฐานอ่ืนๆ ประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถ
พิเศษท่ีนอกเหนือจากความสามารถด้านคอมพิวเตอร ์
 

ดนตรีศึกษา 
  
  
  
  
  
  

20 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนดัทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางดนตร ี
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
2. ประกาศนียบัตร เกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด
หรือแข่งขันทางดนตรีในระดับภมูภิาค หรือ
ระดับประเทศพร้อมภาพถ่ายการทำกิจกรรม 
3. หลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านทักษะดนตรี โดยให้
ผู้สมคัรอัดคลิปวิดโีอ ดว้ยบทเพลงที่ถนัด  
4. หลักฐานอื่นประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถ
พิเศษอย่างอืน่นอกเหนือจากความสามารถด้าน
ดนตร ี
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

พลศึกษา 
  
  
  
  
  
  
 

20 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบปฏิบัตสิมรรถภาพทางร่างกาย  
(ผู้เข้าสอบเตรยีมชุด เช่น ชุดกีฬา ชุดวอร์ม และ
รองเท้ากีฬามาด้วย) 
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางพลศึกษา 
4. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า  และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50  
2. มีประกาศนยีบตัรหรือเกียรติบตัร ทีไ่ดร้ับการ
แข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ หรืออ่ืนๆ 
 

ภาษาไทย 30 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางภาษาไทย 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
 

ภาษาอังกฤษ 10 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 6 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทยีบเท่า และ มผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกวา่ 3.00  
2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีรวบรวมผลงานด้านวิชาการ 
ประกาศนียบตัร ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น ประกวดด้านทักษะ หรือรางวัลที่เคยได้รับ 
ต่าง ๆ 
 

ศิลปศึกษา 20 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางศิลปะ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25  
 

สังคมศึกษา 20 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ทางสังคมศึกษา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 สายสามัญเท่านั้น และ มผีลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
 

รวมรับคณะครุศาสตร์ 226  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วท.บ. 4 ปี) 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
  
  
  
 

30 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

30 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดบัช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า  โดยไมจ่ำกัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  

รวมรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

60  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะนิติรัฐศาสตร์ 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
นิติศาสตรบณัฑิต 
(น.บ. 4 ปี) 

นิติศาสตร ์
  
  
  
  

30 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ทีก่ำลังศกึษาอยูใ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.
6 ปวช. หรือเทียบเท่า และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตรบณัฑิต 
(ร.บ. 4 ปี) 

รัฐศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

25 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า และมีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรยีน ไมต่่ำกว่า 2.50 
 2. มีความสามารถพิเศษดา้นกีฬา ดา้นดนตรี ด้านวิชาการ 
หรือ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. มีจิตอาสา 
 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
(รป.บ. 4 ป)ี 

รัฐประศาสนศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

15 พิจารณาจาก  
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.
6 ปวช. หรือเทียบเท่า และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 

รวมรับคณะนิติรัฐศาสตร์ 70  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บัญชบีัณฑิต 
(บช.บ. 4 ปี) 
 

การบัญชี 
  
  
  
  
  
  
  

10 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 ปวช.หรือเทียบเทา่ โดยไม่จำกัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
3. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ 
 

การบัญชี 
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 
  
  
  
  
  
  
  

5 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยไม่จำกัด
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2 ภาคเรียน  
2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
3. มีความขยัน อดทนรอบคอบและมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและด้านอื่นๆ 
 

การจัดการ 10 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า และมผีลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่่ำกว่า 
2.50  
2. มีประกาศนียบตัร/เกียรติบัตรการเข้าร่วม
กิจกรรม/การแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ 
3. หลักฐานอ่ืนๆประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถ
พิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบรหิารธุรกิจ 
และการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 
 

การจัดการ 
(เทียบเข้า  
ผู้จบ ปวส.) 

5 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และมผีลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2 ภาคเรียน ไมต่่ำกว่า 
2.50  
2. มีประกาศนียบตัร/เกียรติบัตรการเข้าร่วม
กิจกรรม/การแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ 
3. หลักฐานอ่ืนๆประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถ
พิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทางธุรกิจ 
  
  
  
  
 

10 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  
2. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรการเข้าร่วมการ
ประกวดหรือแข่งขันหรือทักษะต่าง ๆ ในระหว่าง
การศึกษาพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
3. หลักฐานอ่ืนๆ ประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถ
พิเศษ 
 

เทคโนโลยีดิจิทลัทาง
ธุรกิจ 
(เทียบเข้า  
ผู้จบปวส.) 
 

10 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
หรือท่ีเกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ และไม่จำกดั 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2 ภาคเรียน  
2. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรการเข้าร่วมการ
ประกวดหรือแข่งขันหรือทักษะต่าง ๆ ในระหว่าง
การศึกษาพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
3. หลักฐานอ่ืนๆ ประกอบที่แสดงถึงความสามารถ
พิเศษ 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 
 

นวัตกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว  

7 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 ปวช.หรือเทียบเทา่ และมผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดกำหนด 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
4. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการทำงาน 
 

นวัตกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว 
แขนงวิชานวัตกรรม
ธุรกิจที่พัก  
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

5 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 2 ภาคเรยีน ไมต่่ำกว่า 2.50 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็กำหนด 
3. เป็นผู้ที่มีสขุภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
4. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการทำงาน 
 

นวัตกรรมการบริการ
และการท่องเทีย่ว 
แขนงวิชานวัตกรรม
การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  
(เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.) 

5 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 2 ภาคเรยีน ไมต่่ำกว่า 2.50 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็กำหนด 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
4. มีใจรักในงานบริการ มีความขยนัและอดทน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนควบคู่กับการทำงาน 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ป)ี 

การตลาดดจิิทัล 
  
  
  
  
  
  
  
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
1. เป็นผู้ทีก่ำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า โดยไมจ่ำกัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน   
2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนและการฝึกปฏิบัติงาน 
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการหรือมีสติปัญญา 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็กำหนด 
5. มีความขยันหมั่นเพยีร อดทนรอบคอบและม ี
เจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้ทางด้านการตลาดและด้าน
อื่นๆ 

นวัตกรรมธรุกิจ 
การค้าปลีก 
 

10 
 
 

 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ม.6 ปวช.หรือเทียบเทา่ และมผีลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่่ำกว่า 
2.00  
2. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
3. ไม่เกี่ยวข้อง/เสพสารเสพติดทุกชนิด 
4. มสีขุภาพแข็งแรงต้องไดร้ับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามเงื่อนไขการได้รบัทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(บธ.บ. 4 ปี) 

นวัตกรรมธรุกิจ 
การค้าปลีก 
(เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 

5 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรของบริษัท ซีพี
ออลล์ จำกัด และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ/พิการ หรือมีสติปัญญา 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
3. ไม่เกี่ยวข้อง/เสพสารเสพติดทุกชนิด 
4. มีสุขภาพแข็งแรงต้องไดร้ับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามเงื่อนไขการได้รบัทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน 

รวมรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 92  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 4 ปี) 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
2. มีความสามารถพิเศษทางกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น 
ระดับจังหวดัที่ไดร้ับเหรียญรางวลั ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับกีฬาแห่งชาติ ฯลฯ 
3. เคยเข้าร่วมกจิกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขนัใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หรือแหลง่อื่น จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ /
พิการ หรือมีความผิดปกติทางร่างกาย 
 

สัตวศาสตร ์
  
  
  
  

20 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสมัภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

5 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าสาขาวิชาด้านการเกษตร
หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง โดยไมจ่ำกัดผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน  
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
(ผู้จบ ปวส.) 

5 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาด้านการเกษตรหรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2 ภาคเรียน  
 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า และมีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรยีน ไมต่่ำกว่า 2.00  
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00  
3. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรการเข้าแข่งขัน 
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า พร้อมภาพถ่ายการทำกิจกรรม 
4.หลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. หลักฐานอ่ืนๆ ประกอบที่แสดงถึงความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  
(ส.บ. 4 ปี) 

สาธารณสุขชุมชน 20 พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และมผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ครุศาสตรบณัฑติ 
(ค.บ. 4 ป ี

ชีววิทยา 15 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแวว 
ความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ทีแ่สดงถึงความสามารถทาง
สาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และมผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ครุศาสตรบณัฑติ 
(ค.บ. 4 ป ี

ฟิสิกส ์ 10 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแวว 
ความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ทีแ่สดงถึงความสามารถทาง
สาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และมผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต  
(ค.อ.บ. 4 ปี) 

ไฟฟ้า 15 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแวว 
ความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ทีแ่สดงถึงความสามารถทาง
สาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ช่างเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช่างกลไฟฟ้า 
ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม และสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง และมีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
ไม่ต่ำกว่า 2.50 
2. หลักฐานอื่นประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษ  

ไฟฟ้า 
(ผู้จบ ปวส.) 

20 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที ่
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ช่างเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ช่างกลไฟฟ้า ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 
ไฟฟ้าสื่อสาร ช่างยนต์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง และมีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
ไม่ต่ำกว่า 2.50 

รวมภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 145  
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

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

การพัฒนาชุมชนและ
นวัตกรรมสังคม 

10 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรยีน  
 

ภาษาจีน 
  
  
  
 

15 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรยีน  
 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูใ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรยีน  
 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 
(นศ.บ. 4 ปี) 

นวัตกรรมการสื่อสารและ
การจัดการสารสนเทศ 
  
  
  
  
 

10 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. แฟ้มผลงาน Portfolio  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้ทีก่ำลังศึกษาอยูใ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรยีน  

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

55  

รวมรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 200  
รวมรับรอบโครงการเด็กดีมีที่เรียน 648  
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ปฏิทินการรับนักเรียนเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี 
โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 

 
กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 

1. สมัครทางออนไลน ์ 10 ต.ค. – 4 พ.ย. 65 เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 
(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 12 พ.ย. 65) 

2. สมัครด้วยตนเอง 10 ต.ค. – 4 พ.ย. 65 ที่สำนักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  
พรรษา 5 ธันวาคม 2550(ส่งหลกัฐานการสมัครในวนัที่ 12 พ.ย. 65) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 
คัดเลือก 

8 พ.ย. 65 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

4. สอบคัดเลือก 12  พ.ย. 65 * หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์
* หลักสูตรอ่ืนๆ สอบสัมภาษณ ์

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก 16  พ.ย.  65 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

6. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบำรุงการศึกษา 

21 – 25  พ.ย.  2565 1. ยืนยันสทิธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษา  
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
2. ยืนยันสิทธิ์ โดยผา่นระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษา  
ที่ฝ่ายการเงนิ ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา  
08.30 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 

7. การยื่นเอกสารรายงานตวั วันเปิดภาคเรียน 
 

ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบำรุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารการรายงานตวั  
มายื่นต่อสำนักวชิาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. สำหรับระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  
ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง   สำเนาจำนวน 3 ฉบับ 
2. สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง              สำเนาจำนวน 3 ฉบบั 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน  1  ฉบับ   
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด  1  นิ้ว     จำนวน  1  แผ่น 
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่–สกุล(ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ 

8. เปิดภาคเรยีน วันที่ 19 มิถุนายน  2566 
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แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              โรงเรียน....................................................... 
                                                              อำเภอ..............................จังหวัด................. 

 
                                                        วันที่.............เดือน....................พ.ศ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง รับรองคุณสมบัติผู้สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
  ด้วยโรงเรียน......................................................................... ..........ขอส่งนักเรียนที่
ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาสาขาวิชาละ 1 คนต่อ 1 โรงเรียน สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
และสาขาอ่ืน ๆ ไม่จำกัดจำนวน  เพ่ือสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน...........................คน  ดัง
รายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อสาขาวิชา คณะ 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ทั้งนี้ ขอรับรองว่าใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ที่แนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้นั้น เป็นเอกสารที่แสดงถึงการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนจริง ซึ่งเป็นไป
ตามคุณสมบติัของผู้สมัครโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ทุกประการ 

       
 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 
              ลงชื่อ................................................. 
                                                                (.......................................................)  
      ตำแหน่ง............................................ 
       ประทับตราโรงเรียน 
โทรศัพท์........................................................ 
โทรสาร.......................................................... 

 
 

เอกสาร ดร - 1 



แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    ของ(นาย/นางสาว).................................................................โรงเรียน.................................................ชัน้.............. ..........................สังกัด................................................. 
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ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
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๒ 
๑ 

ระดับที่ได้ 
คุณธรรม 
 
 
กลุ่มผลการ
ประเมิน 

       คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน      คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทำงาน คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 

                                                ลงช่ือ................................................... 
                                                      (...................................................) 
                                                                     ผู้ประเมิน 
 


