
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
รอบรับตรง ครั้งที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
....................................................... 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ  
ในระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ  
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   
2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 

ระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบท้าย 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
3.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 โดยมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง 

วิชาชีพ 
 3.2 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามที่สาขาวิชาก าหนดตามประกาศแนบท้าย 
 

4. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
4.1 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  
4.2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 

 
 
 
 

/5. วิธีการ... 
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5. วิธีการสมัคร 
5.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า 

ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลใน
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือน าไป
ช าระเงินค่าสมัครเรียน จ านวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขา 
 5.2 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  
 

6. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
6.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2564 
6.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2564  

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

7. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
 กรณีช าระด้วยตนเอง 

ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 100 บาท ทีฝ่่ายการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

กรณีช าระทางธนาคาร   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อน าไปช าระเงิน 

ค่าสมัครเรียน จ านวน 100 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 

8. หลักฐานการสมัคร (ให้น ามาในวันสอบคัดเลือก วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
8.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 8.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
(ติดในใบสมัคร) 

8.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  

8.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน  
จ านวน 1 ฉบับ 
 8.5  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 8.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 8.7  แฟ้มสะสมผลงาน  
 

/หมายเหตุ... 
 



3 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามข้อ 8.1 - 8.7  
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564  
 

9. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านัก
วิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 
 

10. วันสอบข้อเขียน (ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 
 ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น.  สอบข้อเขียนวิชาเอก และ 
วัดความถนัดทางความเป็นครู 

   สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.30 – 16.30 น.  
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าสอบทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  
 

11. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 
 วันที่  11 มิถุนายน 2564  
 

12. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็น
นักศึกษา พร้อมรายงานตัว ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564  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 ที่ ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 08.30 – 15.30 น.  
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

/ค่าใช้จ่าย... 
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ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา รวมค่าใช้จ่าย 

ครุศาสตรบัณฑิต 6,600 บาท 6,500 บาท 13,100 บาท 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 6,600 บาท 7,500 บาท 14,100 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 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

ค่าบ ารุงการศึกษา    7,500  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             14,100  บาท 
 

13. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ให้น าเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันเปิดภาคเรียน 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  
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จ านวน 3 ฉบับ 

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

 
 

14. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 
 

15. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจ านวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  

ค าเตือน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะด าเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่าง ๆ 

ที่น ามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติ หรือมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐานประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง หรือ
ปลอมแปลง หรือไมเ่ทียบเท่าตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  มหาวิทยาลัยจะสั่งให้
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที   
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    27   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                                                      

 
(อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

คณะครุศาสตร ์

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

ดนตรีศึกษา 
  
  
  
  
  
  

1 
 
 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด  
(ผู้เข้าสอบน าเครื่องดนตรีมาด้วย หากไม่มีให้แจ้ง 
ผู้คุมสอบในการสอบภาคเช้า) 
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ของสาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

ศิลปศึกษา 26 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ์ให้น าผลงานสร้างสรรค์(ช้ินงาน) 
ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ ์
3. สอบปฏิบัติทางศิลปะ (ศิลปส์รา้งสรรค์)  
(ผู้เข้าสอบน าอุปกรณม์าด้วย หากไม่มีให้แจ้ง 
ผู้คุมสอบในการสอบภาคเช้า) 
4. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ของสาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  

9 
 

 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ของสาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 
(ค.บ. 4 ปี) 

ฟิสิกส ์ 20 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ของสาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

ชีววิทยา 4 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ
ของสาขาวิชาที่สมัคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

รับ 
รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(ค.อ.บ. 4 ปี) 

ไฟฟ้า 
  
  
  
  
  
  

28 
 

พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. แฟ้มผลงาน Portfolio 
3. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียนรู้ หรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช่างเทคนิคไฟฟ้าก าลัง ช่างกลไฟฟ้า ช่าง
เทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม และสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.00  หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันใน
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรอืแหล่งอื่น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

ไฟฟ้า 
(เทียบเข้า ผู้จบปวส.) 

28 พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. แฟ้มผลงาน Portfolio 
3. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ช่างเทคนิคไฟฟ้าก าลัง ช่างกลไฟฟ้า 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ไฟฟ้าสื่อสาร ช่างอุตสาหกรรม 
หรือ เทียบเท่าสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าตามที่
สาขาวิชาก าหนด หรือระดับปริญญาตรี  โดยวิธีการ
เทียบโอนผลการเรียน 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรยีน ไมต่่ ากว่า 2.00  
3. เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ และ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

กิจกรรม วันเดือนปี รายละเอียด 
1. สมัครทางออนไลน ์ 28 พ.ค. ถึง  

7 มิ.ย. 64 
เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 
(ส่งหลักฐานการสมัครในวนัที่ 10 มิ.ย.64) 

2. สมัครด้วยตนเอง 28 พ.ค. ถึง  
8 มิ.ย. 64 

ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ส่งหลักฐานการสมัครในวันที่ 10 มิ.ย.64) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 
คัดเลือก 

9 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru 

4. สอบคัดเลือก 10 มิ.ย. 64 * สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก 11 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ 

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

12 – 13 มิ.ย. 64 1. ยืนยันสทิธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัว 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษา  
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
2. ยืนยันสิทธิ์ 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.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

7. การยื่นเอกสารรายงานตวั 14 มิ.ย. 64 
 

ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสารการรายงานตวั  
มายื่นต่อส านักวชิาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. ส าหรับระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  
ใช้ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(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 

8. เปิดภาคเรียน 14 มิ.ย. 64 
 


