
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การรับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 

....................................................... 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเิิิาารรับสมัครคัดเลือาิัาศึาษาผู้พิาาร เพ่ือเข้า
ศึาษาต่อ ใิระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจ าปีาารศึาษา 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ีอ
ส่งเสริมาาราระจายโอาาสทางาารศึาษาและาารสร้างความเท่าเทียมาัิทางาารศึาษาส าหรับคิ
พิาารให้เข้าถึงาารศึาษาใิระดับอุดมศึาษา ดังิั้ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประาาศ
หลัาเาณฑ์ และรายละเอียดใิาารรับบุคคลดังาล่าวเข้าศึาษาใิมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปีาารศึาษา 2564  ดังิี้ 
 

1. จ านวนรับ 13 คน (รายละเอียดตามเอาสารแิบท้ายประาาศ) 
 

2. สาขาวิชาที่เปิดรับ  (รายละเอียดตามเอาสารแิบท้ายประาาศ) 
 

3. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
3.1 เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ หรือ ส าเร็จาารศึาษา ใิระดับชั้ิมัธยมศึาษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ  
3.2 เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ หรือ ส าเร็จาารศึาษา ใิระดับชั้ิประาาศิียบัตรวิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) 
3.3 เป็ิผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเาียจ หรือโรคที่ส าคัญที่จะเป็ิอุปสรรคต่อ

าารศึาษา 
3.4 ต้องเป็ิผู้จดทะเบียิเป็ิคิพิาาร มีบัตรประจ าตัวคิพิาาร 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะ 
4.1 จะต้องเป็ิบุคคลผู้มีความพิาารดังต่อไปิี้ 

4.1.1 บุคคลผู้มีความบาพร่องทางาารมองเห็ิที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจ าวัิ 

4.1.2 บุคคลผู้มีความบาพร่องทางาารได้ยิิที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใิชีวิตประจ าวัิ 
4.1.3 บุคคลผู้มีความบาพร่องทางาารเคลื่อิไหว หรือผู้พิาารทางร่างาายที่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ใิชีวิตประจ าวัิ 
4.2 ประเภทความพิาารให้เป็ิไปตามท่ีแต่ละสาขาวิชาา าหิด 

(รายละเอียดตามเอาสารแิบท้ายประาาศ) 
 

5. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
5.1 ผู้สมัครต้องเข้ารับาารสอบสัมภาษณ์ วัิที่ 16 มาราคม 2564 
5.2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่าิั้ิ 
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6. วิธีการสมัคร 
6.1 าารสมัครผ่าิระบบออิไลิ์ ผู้สมัครเข้าศึาษาต่อต้องารอาข้อมูลผ่าิระบบาารสมัครเข้า 

ศึาษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจาาาารารอาข้อมูลใิ
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่าิระบบออิไลิ์ต้องพิมพ์ใบแจ้งาารช าระเงิิค่าสมัครสอบ เพ่ือิ าไป
ช าระเงิิค่าสมัครเรียิ จ าิวิ 100 บาท พร้อมาับค่าธรรมเิียม 10 บาท  เฉพาะที่ธิาคารารุงไทย  
ทุาสาขา 
 6.2 าารสมัครด้วยติเอง ที่ส าิัาวิชาาารและประมวลผล ชั้ิ 1 อาคารเฉลิมพระเาียรติ 80 
พรรษา 5 ธัิวาคม 2550 ยาเว้ิวัิหยุดิัาขัตฤาษ์  
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่าิระบบออิไลิ์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยติเอง แล้วารอาข้อมูลให้
ครบถ้วิ ถูาต้อง ชัดเจิ และบัิทึาข้อมูลผ่าิระบบาารสมัครเข้าศึาษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th หาามหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใด
ข้อหิึ่งหรือหลัาฐาิประาอบาารสมัครเป็ิเท็จ จะถูาตัดสิทธิ์ทัิที 
 

7. ระยะเวลาในการรับสมัคร 
7.1 าารสมัครผ่าิระบบออิไลิ์ ตั้งแต่วัิที่ 1 ธัิวาคม 2563 – 5 มาราคม 2564 
7.2 าารสมัครด้วยติเอง ตั้งแต่วัิที่ 1 ธัิวาคม 2563 – 10 มาราคม 2564 

(ยาเว้ิวัิหยุดิัาขัตฤาษ์) 
 

8. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
 ารณีช าระด้วยติเอง 

ผู้สมัครต้องิ าใบสมัครไปช าระเงิิค่าสมัคร จ าิวิ 100 บาท ทีฝ่่ายาารเงิิ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้ิ 1 อาคารเฉลิมพระเาียรติ 80 พรรษา 5 ธัิวาคม 2550 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

ารณีช าระทางธิาคาร   ให้ปฏิบัติดังิี้ 
ผู้สมัครต้องิ าใบสมัครไปช าระเงิิค่าสมัครเรียิ จ าิวิ 100 บาท พร้อมาับ 

ค่าธรรมเิียม 10 บาท  เฉพาะที่ธิาคารารุงไทย ทุาสาขา 
 

     9. หลักฐานการสมัคร (ให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 16 มกราคม  2564) 
9.1 ใบสมัครารอาผ่าิระบบสมัครออิไลิ์ จาาเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 

 9.2 รูปถ่ายปัจจุบัิหิ้าตรง ไม่สวมหมวา ไม่สวมแว่ิตาด า ขิาด 1 ิิ้ว จ าิวิ 1 รูป  
(ติดใิใบสมัคร) 
 9.3  ารณีา าลังศึาษาอยู่ 

9.3.1 ระดับชั้ิมัธยมศึาษาตอิปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลาารเรียิ  
(ปพ. 1) ที่มีผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียิ จ าิวิ 1 ฉบับ  

9.3.2 ระดับประาาศิียบัตรวิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลาารเรียิ  3 ภาคเรียิ  
จ าิวิ 1 ฉบับ 

9.4 ารณีส าเร็จาารศึาษา  
9.4.1 ระดับชั้ิมัธยมศึาษาตอิปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลาารเรียิ 

(ปพ. 1) ที่มีผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียิ  
9.4.2 ระดับประาาศิียบัตรวิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลาารเรียิ 4 ภาคเรียิ  

จ าิวิ 1 ฉบับ 



3 
 

 9.5  ส าเิาบัตรประจ าตัวคิพิาาร จ าิวิ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเิาถูาต้อง 
 9.6  ส าเิาหลัาฐาิาารเปลี่ยิชื่อ – สาุล (ถ้ามี) จ าิวิ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเิาถูาต้อง 
 9.7  แฟ้มสะสมผลงาิ 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องิ าใบสมัครที่ช าระเงิิเรียบร้อยแล้ว พร้อม หลัาฐาิตามข้อ 9.1 - 9.7  
มายื่ิต่อารรมาารสอบคัดเลือา  ใิวัิที่ 16 มาราคม 2564 
 
10. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 

วัิที่ 13 มาราคม 2564 
 
11. วันสอบสัมภาษณ์  
 วัิที่ 16 มาราคม 2564 สอบเวลา 09.00 – 12.00 ิ. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์  
หาาขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ใิาารเข้าสอบสัมภาษณ์ทุาารณี (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบใิ
ภายหลัง)  
 
12. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องส านักวิชาการ
และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th) 
 วัิที่  19 มาราคม 2564 
 
13. วันรายงานตัว 
 ผู้ที่ผ่าิาารคัดเลือาเข้าศึาษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มารายงาิตัวเข้าเป็ิิัาศึาษา 
ใิวัิที่ 21 – 22 มาราคม 2564  เวลา 08.30 – 15.30 ิ. ณ ส าิัาวิชาาารและประมวลผล ชั้ิ 1 
อาคารเฉลิมพระเาียรติ 80 พรรษา 5 ธัิวาคม 2550  หาาไม่มารายงาิตัวตามวัิ เวลา ที่า าหิด  
ถือว่าสละสิทธิ์ใิาารเข้าเป็ิิัาศึาษาใหม่ 
 
 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว  
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ค่าบ ารุงาารศึาษา    7,500  บาท 
ค่าธรรมเิียมาิจารรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึิทะเบียิิัาศึาษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือิัาศึาษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงาิจารรม       300  บาท 
ค่าบัตริัาศึาษา       100  บาท 
ค่าประาัิของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมิิเทศิัาศึาษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดาีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

  รวม             13,100  บาท 
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   

ค่าบ ารุงาารศึาษา    6,500  บาท 
ค่าธรรมเิียมาิจารรมเสริมวิชาชีพ   1,000  บาท  
ค่าข้ึิทะเบียิิัาศึาษาใหม่   1,000  บาท 
ค่าคู่มือิัาศึาษา       250  บาท 
ค่าบ ารุงาิจารรม       300  บาท 
ค่าบัตริัาศึาษา       100  บาท 
ค่าประาัิของเสียหาย      300  บาท 
ค่าปฐมิิเทศิัาศึาษาใหม่    1,150  บาท 
ค่าชุดาีฬามหาวิทยาลัย    1,500  บาท 

รวม             12,100  บาท  
 

14. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืิยัิสิทธิ์เข้าเป็ิิัาศึาษาและช าระค่าธรรมเิียมแราเข้าและค่าบ ารุงาารศึาษาเรียบร้อยแล้ว  
ให้ิ าเอาสาราารรายงาิตัว มายื่ิต่อส าิัาวิชาาารและประมวลผล ชั้ิ 1 อาคารเฉลิมพระเาียรติ 80 พรรษา  
5 ธัิวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (วันเปิดภาคเรียน)  
โดยมีเอาสารดังต่อไปิี้ 

1. ส าหรับระดับชั้ิมัธยมศึาษาตอิปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ส าเิาใบแสดงผลาารเรียิ  
(ปพ. 1) ที่มีผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียิ พร้อมฉบับจริง  จ าิวิ 3 ฉบับ 

2. ส าหรับระดับประาาศิียบัตรวิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) ใช้ส าเิาใบแสดงผลาารเรียิ ที่มี 
ผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียิ พร้อมฉบับจริง  จ าิวิ  3  ฉบับ 

3. ส าเิาทะเบียิบ้าิ      จ าิวิ  1  ฉบับ   
4. ส าเิาบัตรประจ าตัวประชาชิ    จ าิวิ  1  ฉบับ   
5. รูปถ่ายขิาด  1  ิิ้ว      จ าิวิ  1  แผ่ิ 
6. ส าเิาหลัาฐาิาารเปลี่ยิชื่อ – สาุล (ถ้ามี)   จ าิวิ  1  ฉบับ 

 
15. วันเปิดภาคการศึกษา 
 วัิที่ 7 มิถุิายิ 2564 
 
16. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวิสิทธิ์ใิาารเปิดาารเรียิาารสอิ โดยพิจารณาจ าิวิผู้เข้าศึาษาตาม
มติที่ประชุมคณะารรมาารบริหารมหาวิทยาลัย 
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ค าเตือน 
 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึาษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็ิไปตามเาณฑ์
ประาาศาารรับสมัครฯ หรือใช้หลัาฐาิไม่ถูาต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลัาฐาิต่าง ๆ  ที่ิ ามาประาอบาารสมัครอย่างละเอียดอีาครั้งหิึ่ง  หาา
พบว่าผู้สมัครคิใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหิึ่ง หรือหลัาฐาิที่ิ ามาประาอบาารสมัคริั้ิเป็ิหลัาฐาิ
ที่ไม่ถูาต้องหรือปลอมแปลง  หรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้  มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้ิสภาพาารเป็ิ
ิัาศึาษาทัิที  ไม่ว่าจะได้เรียิมาแล้วาี่ภาคเรียิ  และจะด าเิิิคดีตามาฎหมายสูงสุด 
 
 

  ประาาศ  ณ  วัิที่   30   พฤศจิาายิ  พ.ศ. 2563 
 
 

                
(อาจารย์ ดร.ธิาภรณ์ พัิทวี) 

รองอธิาารบดีฝ่ายวิชาาาร ปฏิบัติราชาารแทิ 
อธิาารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
คณะ/หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน 

รับ(คน) 
ประเภทความพิการ รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วท.บ. 4 ปี) 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโิโลยี
สารสิเทศ 
  
  
  
  
  
  
 

2 รับผู้พิาารทางาาร
เคลื่อิไหว โดยมีความ
บาพร่องหรือาารสญูเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ใิาารเคลื่อิไหว ไดแ้า่ 
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจ าวัิ 
 

พิจารณาจาา  
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ใิระดับช้ัิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า 
โดยไม่จ าาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีิ หรือ  
2. เป็ิผู้ส าเร็จาารศึาษาระดับช้ัิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
จาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย 
ไม่จ าาดัผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม  
(GPAX) 6 ภาคเรยีิ 

วิทยาาาร
คอมพิวเตอร ์
 

2 รับผู้พิาารทางาาร
เคลื่อิไหว โดยมีความ
บาพร่องหรือาารสญูเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ใิาารเคลื่อิไหว ไดแ้า่ 
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจ าวัิ 
 

พิจารณาจาา  
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ใิระดับช้ัิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า 
โดยไม่จ าาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีิ หรือ  
2. เป็ิผู้ส าเร็จาารศึาษาระดับช้ัิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
จาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย 
ไม่จ าาดัผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียิ 
 

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

ประเภทความพิการ รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะบริหารธรุาิจและ 
าารบัญชี 
บริหารธรุาิจบัณฑิต  
(บธ.บ. 4 ปี) 

าารจัดาาร 
  
  
  
  
  
  
 

1 รับผู้พิาารทางาาร
เคลื่อิไหว โดยมีความ
บาพร่องหรือาารสญูเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ใิาารเคลื่อิไหว ไดแ้า่ 
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจ าวัิ 
 

พิจารณาจาา  
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
1. เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ใิระดับช้ัิมัธยมศึาษา 
ตอิปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ าาัดผลาารเรียิเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียิ หรือ  
2. เป็ิผู้ส าเร็จาารศึาษาระดับช้ัิมัธยมศึาษาตอิปลาย 
หรือเทียบเท่าจาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดยไม่จ าาัดผลาารเรยีิ
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียิ หรือ 
3. เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ใิระดับประาาศิียบตัร
วิชาชีพช้ัิสูง (ปวส.) ทุาสาขาวิชา โดยไม่จ าาัดผลาาร
เรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียิ หรือ  
4. เป็ิผู้ส าเร็จาารศึาษาใิระดับประาาศิียบตัร
วิชาชีพช้ัิสูง (ปวส.) ทุาสาขาวิชา จาา
สถาบัิาารศึาษาท่ีาระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย 
ไม่จ าาดัผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียิ 
 

บัญชีบัณฑิต 
(บช.บ. 4 ปี) 

- 1 รับผู้พิาารทางาาร
เคลื่อิไหว โดยมีความ
บาพร่องหรือาารสญูเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ใิาารเคลื่อิไหว ไดแ้า่ 
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจ าวัิ 
 

พิจารณาจาา  
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ใิระดับช้ัิมัธยมศึาษา 
ตอิปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จ าาัดผลาารเรียิเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียิ หรือ  
2. เป็ิผู้ส าเร็จาารศึาษาระดับช้ัิมัธยมศึาษาตอิปลาย 
หรือเทียบเท่าจาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดยไม่จ าาัดผลาารเรยีิ
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียิ หรือ 
3. เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ใิระดับประาาศิียบตัร
วิชาชีพช้ัิสูง (ปวส.) สาขาวิชาาารบัญชี โดยไม่จ าาัด 
ผลาารเรยีิเฉลีย่สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียิ หรือ  
4. เป็ิผู้ส าเร็จาารศึาษาใิระดับประาาศิียบตัร
วิชาชีพช้ัิสูง (ปวส.) สาขาวิชาาารบัญชีจาา
สถาบัิาารศึาษาท่ีาระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย 
ไม่จ าาดัผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียิ 
 

รวมคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 2  
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คณะ/หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน 

รับ(คน) 
ประเภทความพิการ รายละเอียด/เกณฑ์การรับ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตรบณัฑิต  
(ร.บ. 4 ป)ี 

รัฐศาสตร ์ 5 รับผู้พิาารทางาารได้ยิิ 
และ ผู้พิาารทางาาร
มองเห็ิ และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได ้

พิจารณาจาา  
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ใิระดับช้ัิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า 
และมผีลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
5 ภาคเรียิ ไม่ต่ าาว่า 2.00 หรือ  
2. เป็ิผู้ส าเร็จาารศึาษา ใิระดับช้ัิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
จาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง และ 
มีผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียิ ไม่ต่ าาว่า 2.00 
3. มีความสามารถพิเศษด้าิาีฬา ด้าิ
ดิตรี หรืออื่ิๆ จะพิจารณาเป็ิพิเศษ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ. 4 ปี) 

รัฐประศาสิศาสตร ์ 2 รับผู้พิาารทางาารได้ยิิ 
และ ผู้พิาารทางาาร
มองเห็ิ และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได ้

พิจารณาจาา  
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็ิผู้ที่า าลังศึาษาอยู่ใิระดับช้ัิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า 
โดยไม่จ าาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรยีิ หรือ  
2. เป็ิผู้ส าเร็จาารศึาษาระดับช้ัิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
จาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย 
ไม่จ าาดัผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียิ 
 

รวมคณะนิติรัฐศาสตร์ 7  
รวมรับทั้งสิ้น 13 คน  

 


