ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2562
.......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดาเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ใน
ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. สาขาวิชาที่เปิดรับ
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
2.2 สาเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามประกาศแนบท้าย
3. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
3.1 ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
3.2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
4. วิธีการสมัคร
4.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้า
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th ภายหลังจากการกรอกข้อมูลใน
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนาไป
ช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร จ านวน 200 บาท ที่ ธ นาคารกสิ ก รไทย สาขาร้ อ ยเอ็ ด ชื่ อ บั ญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 125-2-48370-1
4.2 การสมัครด้วยตนเอง ที่สานักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่ านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้ว น ถูกต้อง ชัดเจน และบั นทึกข้อมูล ผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
5. ระยะเวลาในการรับสมัคร
5.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562
5.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 – 12 มิถุนายน 2562
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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6. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
กรณีชาระด้วยตนเอง
ผู้สมัครต้องนาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท ทีฝ่ ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
กรณีชาระทางธนาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้สมัครต้องนาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 125-2-48370-1
2. อัพโหลดไฟล์ สาเนาการชาระเงินค่าสมัคร ผ่าน เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
7. หลักฐานการสมัคร (ให้นามาในวันสอบสัมภาษณ์)
7.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
7.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(ติดในใบสมัคร)
7.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
7.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7.6 แฟ้มสะสมผลงาน
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนาใบสมัครที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อม หลักฐานตามข้อ 7.1 - 7.6
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสานักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th)
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
9. วันสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี (รายละเอียดห้องสอบสัมภาษณ์จะแจ้ง
ให้ทราบในภายหลัง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th
10. วันรายงานตัว
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สานักวิชาการและประมวลผล ชั้น
1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กาหนด ถือ
ว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
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ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบารุงกิจกรรม
ค่าบัตรนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
ค่าบารุงการศึกษา
9,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา
250 บาท
ค่าบารุงกิจกรรม
300 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา
100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย
300 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1,150 บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
1,500 บาท
รวม
14,600 บาท
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
6,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา
250 บาท
ค่าบารุงกิจกรรม
300 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา
100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย
300 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1,150 บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
1,500 บาท
รวม
12,100 บาท
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11. เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปิ ด การเรี ย นการสอน หากมี ก ารรายงานตั ว เข้ า เป็ น
นักศึกษา (รวมทุกรอบการรับสมัคร) มีจานวนรวมไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
12. วันปฐมนิเทศนักศึกษา
วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
13. วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
คาเตือน
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับสมัครฯ หรือใช้หลักฐาน
ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ที่
นามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลักฐานที่นามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่
จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

