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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบโควตาพิเศษ (เรียนดี) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2564
.......................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดาเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ
ปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (เรียนดี) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้
1. จานวนที่รับทั้งหมด 50 คน
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
2.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
2.4 ไม่จากัดเพศ อายุ และสถานภาพ
2.5 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.6 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
2.7 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมประกอบ ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง หรือ
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร
3. วิธีการสมัคร
3.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนาไปชาระเงิน จานวน 100
บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
3.2 การสมัครด้วยตนเอง ที่สานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th
หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูก
ตัดสิทธิ์ทันที และ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในภายหลัง หรือ
หลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาและจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
4. ระยะเวลาในการรับสมัคร
4.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564
4.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
กรณีชาระด้วยตนเอง
ผู้สมัครต้องนาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัคร จานวน 100 บาท ทีฝ่ ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
กรณีชาระทางธนาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้
ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนาไปชาระเงิน จานวน 100 บาท
พร้อมกับค่าธรรมเนียม 10 บาท เฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
หมายเหตุ : เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. หลักฐานการสมัคร (ให้นามายื่นในวันสอบข้อเขียน วันที่ 16 มกราคม 2564)
6.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
6.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
6.3 กรณีกาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
6.4 กรณีสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
6.5 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.7 หนังสือรับรองความประพฤติ จานวน 1 ฉบับ (สาหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียนให้นามา
ในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มกราคม 2564)
6.8 ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)
(สาหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียนให้นามาในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มกราคม 2564)
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนาใบสมัครที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อม หลักฐานตามข้อ 6.1 - 6.6
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 มกราคม 2564
/7. ประกาศ...
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7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 13 มกราคม 2564
8. เกณฑ์การคัดเลือก (การสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัย)
1. สอบข้อเขียน (วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) 100 คะแนน
2. สอบความถนัดทางวิชาการ (เชาว์ปัญญาและความรู้ทั่วไป) 50 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
วันเดือนปี
เวลา
16 ม.ค. 2564 09.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
1. วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยาและเคมี)
20 คะแนน
2. คณิตศาสตร์
20 คะแนน
3. ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
4. ภาษาไทย
15 คะแนน
5. สังคมศึกษา
15 คะแนน
รวม
100 คะแนน
6. วัดความถนัดทางวิชาการ
(เชาวน์ปัญญาและความรู้ทั่วไป)
50 คะแนน
รวม 150 คะแนน

หมายเหตุ
การพิจารณาผลสอบข้อเขียน
ให้เป็นไปตามมติของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

9. วันสอบข้อเขียน
วันที่ 16 มกราคม 2564
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐ
ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์)
วันที่ 19 มกราคม 2564
11. วันสอบสัมภาษณ์ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องนาผลการตรวจร่างกายและใบรับรองความประพฤติมายื่นใน
วันสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 23 มกราคม 2564
12. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 25 มกราคม 2564
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13. การยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา พร้อม
รายงานตัว ในระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2564 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register
พร้อมรายงานตัวและชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
2) ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงาน
ตัวและชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 08.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ : หากไม่ดาเนินการยืนยันสิทธิ์และชาระค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และเมื่อนักศึกษาชาระเงินเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงิน
ดังกล่าวนี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
หลักสูตร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าบารุงการศึกษา
รวมค่าใช้จ่าย
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
4,600 บาท
45,000 บาท
49,600 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบารุงกิจกรรม
ค่าบัตรนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
รวม

45,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,150 บาท
1,500 บาท
49,600 บาท
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14. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นา
เอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อสานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง
จานวน 3 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 แผ่น
5. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
15. วันเปิดภาคการศึกษา
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
คาเตือน
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐานไม่ถูกต้อง หรือ
ปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ที่นามาประกอบการสมัคร
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่นามาประกอบการ
สมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน และจะดาเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ (เรียนดี) ประจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

กิจกรรม
1. สมัครทางออนไลน์
2. สมัครด้วยตนเอง
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ
คัดเลือก
4. สอบคัดเลือก

วันเดือนปี
1 ธ.ค. 63 ถึง
5 ม.ค. 64
1 ธ.ค. 63 ถึง
10 ม.ค. 64
13 ม.ค. 64
16 ม.ค. 64

รายละเอียด
เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
(ส่งหลักฐานการสมัครในวันที่ 16 ม.ค. 64)
ที่สานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 (ส่งหลักฐานการสมัครในวันที่ 16 ม.ค. 64)
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru
สอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ

ภาษาอังกฤษ จานวน 100 คะแนน และวิชาวัดความถนัดทางวิชา
(เชาวน์ปัญญาและความรู้ทั่วไป) 50 คะแนน
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ
สัมภาษณ์
6. สอบสัมภาษณ์

19 ม.ค. 64

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

25 ม.ค. 64

8. ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าบารุงการศึกษา

26 – 29 ม.ค. 64

9. การยื่นเอกสารรายงานตัว

7 มิ.ย. 64

10. เปิดภาคเรียน

7 มิ.ย. 64

23 ม.ค. 64

เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (ผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องนาผลการตรวจ
ร่างกายและใบรับรองความประพฤติมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th และ
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/academic.reru
1. ยืนยันสิทธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัวและชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หากพ้นระยะเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ยืนยันสิทธิ์ โดยผ่านระบบที่เว็บไซต์
http://academic.reru.ac.th/register พร้อมรายงานตัวและชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา
ที่ฝ่ายการเงิน ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในเวลา 08.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์) หากพ้นระยะเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นาเอกสารการรายงานตัว มายื่นต่อสานัก
วิชาการและประมวลผล ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 7 มิ.ย. 2564
โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จานวน 3 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 แผ่น
5. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ –สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
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