
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การรับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 

....................................................... 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้พิการ เพ่ือเข้า
ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ีอ
ส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาส าหรับคน
พิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศ
หลักเกณฑ์ และรายละเอียดในการรับบุคคลดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 

1. จ านวนรับ 11 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

2. สาขาวิชาที่เปิดรับ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

3. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
3.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ ส าเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ  
3.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ ส าเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคที่ส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
3.4 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะ 
4.1 จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการดังต่อไปนี้ 

4.1.1 บุคคลผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.1.2 บุคคลผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน 
4.1.3 บุคคลผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว หรือผู้พิการทางร่างกายที่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน 
4.2 ประเภทความพิการให้เป็นไปตามท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

5. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
5.1 ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 
5.2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
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6. วิธีการสมัคร 
6.1 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 
 6.2 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 จะถูกตัดสิทธิ์ทันที 
 

7. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
7.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563 
7.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

8. 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 
ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัครเรียน จ านวน 100 บาท พร้อมกับ 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท  เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 

     9. หลักฐานการสมัคร (ให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2563) 
9.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 9.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
(ติดในใบสมัคร) 
 9.3  กรณีก าลังศึกษาอยู่ 

9.3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ  

9.3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลการเรียน  2 ภาคเรียน  
จ านวน 1 ฉบับ 

9.4 กรณีส าเร็จการศึกษา  
9.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใชใ้บแสดงผลการเรียน 

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

จ านวน 1 ฉบับ 
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 9.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 9.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 9.7  แฟ้มสะสมผลงาน 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อม หลักฐานตามข้อ 9.1 - 9.7  
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 
 
10. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 

วันที่ 4  ธันวาคม  2563 
 
11. วันสอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 12 ธันวาคม 2563 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์  
หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง)  
 
12. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 
 วันที่  15  ธันวาคม 2563 
 
13. วันรายงานตัว 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ในวันที่ 17 – 18  ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่า
สละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
 
 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว  
 

 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 
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
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  
 

14. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
ให้น าเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (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 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 

 
15. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 
 
16. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจ านวนผู้เข้าศึกษาตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ค าเตือน 
 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐานไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่น ามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  หาก
พบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่น ามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐาน
ที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง  หรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้  มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาทันที  ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน  และจะด าเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   15   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

รอบโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 
คณะ/หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน 

รับ(คน) 
ประเภทความพิการ รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วท.บ. 4 ปี) 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  
  
  
  
  
  
 

2 รับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีความ
บกพร่องหรือการสญูเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ในการเคลื่อนไหว ไดแ้ก่ 
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย 
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX) 6 ภาคเรยีน 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
 

2 รับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีความ
บกพร่องหรือการสญูเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ในการเคลื่อนไหว ไดแ้ก่ 
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 4 ภาคเรยีน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย 
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน 
 

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4  
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คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน 
รับ(คน) 

ประเภทความพิการ รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธรุกิจและ 
การบัญชี 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
(บธ.บ. 4 ปี) 

การจัดการ 
  
  
  
  
  
  
 

1 รับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีความ
บกพร่องหรือการสญูเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ในการเคลื่อนไหว ไดแ้ก่ 
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน หรือ 
3. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยไม่จ ากัดผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2 ภาคเรียน หรือ  
4. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย 
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
 

บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ. 4 ปี) 

- 1 รับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีความ
บกพร่องหรือการสญูเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ในการเคลื่อนไหว ไดแ้ก่ 
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไม่จ ากัดผลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน หรือ 
3. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยไม่จ ากัด 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2 ภาคเรียน หรือ  
4. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย 
ไม่จ ากดัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
 

รวมคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 2  
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คณะ/หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน 

รับ(คน) 
ประเภทความพิการ รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตรบณัฑิต  
(ร.บ. 4 ปี) 

รัฐศาสตร ์ 5 รับผู้พิการทางการได้ยิน 
และ ผู้พิการทางการ
มองเห็น และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได ้

พิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
4 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้าน
ดนตรี หรืออื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รวมคณะนิติรัฐศาสตร์ 5  
รวมรับทั้งสิ้น 11 คน  

 


