ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
.......................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดาเิิิาารรับสมัครคัดเลือาิัาศึาษาผู้พิาาร เพื่อเข้า
ศึาษาต่อ ใิระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจาปีาารศึาษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อ
ส่งเสริมาาราระจายโอาาสทางาารศึาษาและาารสร้างความเท่าเทียมาัิทางาารศึาษาสาหรับคิ
พิ า ารให้ เ ข้ า ถึ ง าารศึ า ษาใิระดั บ อุ ด มศึ า ษา ดั ง ิั้ ิ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด จึ ง ประาาศ
หลั า เาณฑ์ และรายละเอีย ดใิาารรั บ บุค คลดั ง าล่ า วเข้ า ศึ าษาใิมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ ร้ อยเอ็ ด
ประจาปีาารศึาษา 2564 ดังิี้
1. จานวนรับ 13 คน (รายละเอียดตามเอาสารแิบท้ายประาาศ)
2. สาขาวิชาที่เปิดรับ (รายละเอียดตามเอาสารแิบท้ายประาาศ)
3. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
3.1 เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ หรือ สาเร็จาารศึาษา ใิระดับชั้ิมัธยมศึาษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ
3.2 เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ หรือ สาเร็จาารศึาษา ใิระดับชั้ิประาาศิียบัตรวิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.)
3.3 เป็ิผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเาียจ หรือโรคที่สาคัญที่จะเป็ิอุปสรรคต่อ
าารศึาษา
3.4 ต้องเป็ิผู้จดทะเบียิเป็ิคิพิาาร มีบัตรประจาตัวคิพิาาร
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 จะต้องเป็ิบุคคลผู้มีความพิาารดังต่อไปิี้
4.1.1 บุคคลผู้มีความบาพร่องทางาารมองเห็ิที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจาวัิ
4.1.2 บุคคลผู้มีความบาพร่องทางาารได้ยิิที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใิชีวิตประจาวัิ
4.1.3 บุคคลผู้มีความบาพร่องทางาารเคลื่อิไหว หรือผู้พิาารทางร่างาายที่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใิชีวิตประจาวัิ
4.2 ประเภทความพิาารให้เป็ิไปตามที่แต่ละสาขาวิชาาาหิด
(รายละเอียดตามเอาสารแิบท้ายประาาศ)
5. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
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 ผู้สมัครผ่าิระบบออิไลิ์ต้องพิมพ์ใบแจ้งาารชาระเงิิค่าสมัครสอบ เพื่อิาไป
ชาระเงิิค่าสมัครเรีย ิ จาิวิ 100 บาท พร้อมาับค่าธรรมเิียม 10 บาท เฉพาะที่ธิาคารารุงไทย
ทุาสาขา
6.2 าารสมัครด้วยติเอง ที่สาิัาวิชาาารและประมวลผล ชั้ิ 1 อาคารเฉลิมพระเาียรติ 80
พรรษา 5 ธัิวาคม 2550 ยาเว้ิวัิหยุดิัาขัตฤาษ์
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่าิระบบออิไลิ์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยติเอง แล้วารอาข้อมูลให้
ครบถ้ว ิ ถูาต้อง ชัดเจิ และบั ิทึาข้อมูล ผ่าิระบบาารสมัครเข้าศึาษาต่อของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
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
ารณีชาระด้วยติเอง
ผู้สมัครต้องิาใบสมัครไปชาระเงิิค่าสมัคร จาิวิ 100 บาท ทีฝ่ ่ายาารเงิิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้ิ 1 อาคารเฉลิมพระเาียรติ 80 พรรษา 5 ธัิวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
ารณีชาระทางธิาคาร ให้ปฏิบัติดังิี้
ผู้สมัครต้องิาใบสมัครไปชาระเงิิค่าสมัครเรียิ จาิวิ 100 บาท พร้อมาับ
ค่าธรรมเิียม 10 บาท เฉพาะที่ธิาคารารุงไทย ทุาสาขา
9. หลักฐานการสมัคร (ให้นามาในวันสอบสัมภาษณ์ 16 มกราคม 2564)
9.1 ใบสมัครารอาผ่าิระบบสมัครออิไลิ์ จาาเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
9.2 รูปถ่ายปัจจุบัิหิ้าตรง ไม่สวมหมวา ไม่สวมแว่ิตาดา ขิาด 1 ิิ้ว จาิวิ 1 รูป
(ติดใิใบสมัคร)
9.3 ารณีาาลังศึาษาอยู่
9.3.1 ระดับชั้ิมัธยมศึาษาตอิปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลาารเรียิ
(ปพ. 1) ที่มีผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียิ จาิวิ 1 ฉบับ
9.3.2 ระดับประาาศิียบัตรวิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลาารเรียิ 3 ภาคเรียิ
จาิวิ 1 ฉบับ
9.4 ารณีสาเร็จาารศึาษา
9.4.1 ระดับชั้ิมัธยมศึาษาตอิปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้ใบแสดงผลาารเรียิ
(ปพ. 1) ที่มีผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียิ
9.4.2 ระดับประาาศิียบัตรวิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) ใช้ใบแสดงผลาารเรียิ 4 ภาคเรียิ
จาิวิ 1 ฉบับ
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9.5 สาเิาบัตรประจาตัวคิพิาาร จาิวิ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเิาถูาต้อง
9.6 สาเิาหลัาฐาิาารเปลี่ยิชื่อ – สาุล (ถ้ามี) จาิวิ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเิาถูาต้อง
9.7 แฟ้มสะสมผลงาิ
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องิาใบสมัครที่ชาระเงิิเรียบร้อยแล้ว พร้อม หลัาฐาิตามข้อ 9.1 - 9.7
มายื่ิต่อารรมาารสอบคัดเลือา ใิวัิที่ 16 มาราคม 2564
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสานักวิชาการและ
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. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสานักวิชาการ
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 สาิัาวิชาาารและประมวลผล ชั้ิ 1
อาคารเฉลิมพระเาียรติ 80 พรรษา 5 ธัิวาคม 2550 หาาไม่มารายงาิตัวตามวัิ เวลา ที่าาหิด
ถือว่าสละสิทธิ์ใิาารเข้าเป็ิิัาศึาษาใหม่
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงาารศึาษา
ค่าธรรมเิียมาิจารรมเสริมวิชาชีพ
ค่าขึ้ิทะเบียิิัาศึาษาใหม่
ค่าคู่มือิัาศึาษา
ค่าบารุงาิจารรม
ค่าบัตริัาศึาษา
ค่าประาัิของเสียหาย
ค่าปฐมิิเทศิัาศึาษาใหม่
ค่าชุดาีฬามหาวิทยาลัย
รวม

7,500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,150 บาท
1,500 บาท
13,100 บาท
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงาารศึาษา
6,500 บาท
ค่าธรรมเิียมาิจารรมเสริมวิชาชีพ
1,000 บาท
ค่าขึ้ิทะเบียิิัาศึาษาใหม่
1,000 บาท
ค่าคู่มือิัาศึาษา
250 บาท
ค่าบารุงาิจารรม
300 บาท
ค่าบัตริัาศึาษา
100 บาท
ค่าประาัิของเสียหาย
300 บาท
ค่าปฐมิิเทศิัาศึาษาใหม่
1,150 บาท
ค่าชุดาีฬามหาวิทยาลัย
1,500 บาท
รวม
12,100 บาท
14. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืิยัิสิทธิ์เข้าเป็ิิัาศึาษาและชาระค่าธรรมเิียมแราเข้าและค่าบารุงาารศึาษาเรียบร้อยแล้ว
ให้ิาเอาสาราารรายงาิตัว มายื่ิต่อสาิัาวิชาาารและประมวลผล ชั้ิ 1 อาคารเฉลิมพระเาียรติ 80 พรรษา
5 ธัิวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (วันเปิดภาคเรียน)
โดยมีเอาสารดังต่อไปิี้
1. สาหรับระดับชั้ิมัธยมศึาษาตอิปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้สาเิาใบแสดงผลาารเรียิ
(ปพ. 1) ที่มีผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียิ พร้อมฉบับจริง จาิวิ 3 ฉบับ
2. สาหรับระดับประาาศิียบัตรวิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) ใช้สาเิาใบแสดงผลาารเรียิ ที่มี
ผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียิ พร้อมฉบับจริง จาิวิ 3 ฉบับ
3. สาเิาทะเบียิบ้าิ
จาิวิ 1 ฉบับ
4. สาเิาบัตรประจาตัวประชาชิ
จาิวิ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขิาด 1 ิิ้ว
จาิวิ 1 แผ่ิ
6. สาเิาหลัาฐาิาารเปลี่ยิชื่อ – สาุล (ถ้ามี)
จาิวิ 1 ฉบับ
15. วันเปิดภาคการศึกษา
วัิที่ 7 มิถุิายิ 2564
16. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอสงวิสิทธิ์ใิาารเปิดาารเรียิาารสอิ โดยพิจารณาจาิวิผู้เข้าศึาษาตาม
มติที่ประชุมคณะารรมาารบริหารมหาวิทยาลัย
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คาเตือน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึาษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็ิไปตามเาณฑ์
ประาาศาารรั บ สมัครฯ หรื อ ใช้ห ลั าฐาิไม่ถูาต้อ ง หรือ ปลอมแปลง มหาวิท ยาลั ยฯ จะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลัาฐาิต่าง ๆ ที่ิามาประาอบาารสมัครอย่างละเอียดอีาครั้งหิึ่ง หาา
พบว่าผู้สมัครคิใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหิึ่ง หรือหลัาฐาิที่ิามาประาอบาารสมัคริั้ิเป็ิหลัาฐาิ
ที่ไม่ถูาต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้ิสภาพาารเป็ิ
ิัาศึาษาทัิที ไม่ว่าจะได้เรียิมาแล้วาี่ภาคเรียิ และจะดาเิิิคดีตามาฎหมายสูงสุด
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 ประจาปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา

จานวน
รับ(คน)

ประเภทความพิการ

คอมพิวเตอร์และ
เทคโิโลยี
สารสิเทศ

2

รับผู้พิาารทางาาร
เคลื่อิไหว โดยมีความ
บาพร่องหรือาารสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ใิาารเคลื่อิไหว ได้แา่
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจาวัิ

วิทยาาาร
คอมพิวเตอร์

2

รับผู้พิาารทางาาร
เคลื่อิไหว โดยมีความ
บาพร่องหรือาารสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ใิาารเคลื่อิไหว ได้แา่
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจาวัิ

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
พิจารณาจาา
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ใิระดับชั้ิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
โดยไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียิ หรือ
2. เป็ิผู้สาเร็จาารศึาษาระดับชั้ิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
จาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย
ไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียิ
พิจารณาจาา
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ใิระดับชั้ิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
โดยไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียิ หรือ
2. เป็ิผู้สาเร็จาารศึาษาระดับชั้ิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
จาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย
ไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX)
6 ภาคเรียิ

7
คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา

จานวน
ประเภทความพิการ
รับ(คน)
1
รับผู้พิาารทางาาร
เคลื่อิไหว โดยมีความ
บาพร่องหรือาารสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ใิาารเคลื่อิไหว ได้แา่
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจาวัิ

คณะบริหารธุราิจและ
าารบัญชี
บริหารธุราิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ปี)

าารจัดาาร

บัญชีบัณฑิต
(บช.บ. 4 ปี)

-

1

รวมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

2

รับผู้พิาารทางาาร
เคลื่อิไหว โดยมีความ
บาพร่องหรือาารสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะ
ใิาารเคลื่อิไหว ได้แา่
เท้า หรือขา และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใิ
ชีวิตประจาวัิ

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
พิจารณาจาา
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1. เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ใิระดับชั้ิมัธยมศึาษา
ตอิปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียิ หรือ
2. เป็ิผู้สาเร็จาารศึาษาระดับชั้ิมัธยมศึาษาตอิปลาย
หรือเทียบเท่าจาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดยไม่จาาัดผลาารเรียิ
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียิ หรือ
3. เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ใิระดับประาาศิียบัตร
วิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) ทุาสาขาวิชา โดยไม่จาาัดผลาาร
เรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียิ หรือ
4. เป็ิผู้สาเร็จาารศึาษาใิระดับประาาศิียบัตร
วิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) ทุาสาขาวิชา จาา
สถาบัิาารศึาษาที่าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย
ไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียิ
พิจารณาจาา
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ใิระดับชั้ิมัธยมศึาษา
ตอิปลาย หรือเทียบเท่า โดยไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียิ หรือ
2. เป็ิผู้สาเร็จาารศึาษาระดับชั้ิมัธยมศึาษาตอิปลาย
หรือเทียบเท่าจาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดยไม่จาาัดผลาารเรียิ
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียิ หรือ
3. เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ใิระดับประาาศิียบัตร
วิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) สาขาวิชาาารบัญชี โดยไม่จาาัด
ผลาารเรียิเฉลีย่ สะสม (GPAX) 3 ภาคเรียิ หรือ
4. เป็ิผู้สาเร็จาารศึาษาใิระดับประาาศิียบัตร
วิชาชีพชั้ิสูง (ปวส.) สาขาวิชาาารบัญชีจาา
สถาบัิาารศึาษาที่าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย
ไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียิ

8

คณะ/หลักสูตร
คณะนิติรัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
(ร.บ. 4 ปี)

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสิศาสตร์
(รป.บ. 4 ปี)

รวมคณะนิติรัฐศาสตร์
รวมรับทั้งสิ้น

จานวน
รับ(คน)

ประเภทความพิการ

5

รับผู้พิาารทางาารได้ยิิ
และ ผู้พิาารทางาาร
มองเห็ิ และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้

2

รับผู้พิาารทางาารได้ยิิ
และ ผู้พิาารทางาาร
มองเห็ิ และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้

7
13 คน

รายละเอียด/เกณฑ์การรับ
พิจารณาจาา
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ใิระดับชั้ิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
และมีผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX)
5 ภาคเรียิ ไม่ต่าาว่า 2.00 หรือ
2. เป็ิผู้สาเร็จาารศึาษา ใิระดับชั้ิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
จาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง และ
มีผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX)
6 ภาคเรียิ ไม่ต่าาว่า 2.00
3. มีความสามารถพิเศษด้าิาีฬา ด้าิ
ดิตรี หรืออื่ิๆ จะพิจารณาเป็ิพิเศษ
พิจารณาจาา
1. แฟ้มผลงาิ Portfolio
2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็ิผู้ที่าาลังศึาษาอยู่ใิระดับชั้ิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
โดยไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียิ หรือ
2. เป็ิผู้สาเร็จาารศึาษาระดับชั้ิ
มัธยมศึาษาตอิปลาย หรือเทียบเท่า
จาาสถาบัิาารศึาษาที่
าระทรวงศึาษาธิาารรับรอง โดย
ไม่จาาัดผลาารเรียิเฉลี่ยสะสม (GPAX)
6 ภาคเรียิ

