
 
 
 

 
                                  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ประจ าปีการศึกษา 2562   

....................................................................... 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประเภทรับตรงเพ่ือเข้าศึกษาต่อ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2562  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. จ านวนที่รับท้ังหมด  44  คน 

 
2. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 

2.1 มีสัญชาติไทย  
2.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และ  

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ  
2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ  

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75  
2.4 ไม่จ ากัดเพศ 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 ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียม



การสมัคร จ านวน 200 บาท ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 125-
2-48370-1 
 3.2 การสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
 

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://admission.reru.ac.th  
หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูก 
ตัดสิทธิ์ทันที และ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในภายหลัง หรือ
หลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาและจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันท ี 
 
4. ระยะเวลาในการรับสมัคร 

4.1 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2562 
4.2 การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2562 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 
5 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

 กรณีช าระด้วยตนเอง 
ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท ทีฝ่่ายการเงิน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

กรณีช าระทางธนาคาร   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขท่ีบัญชี 125-2-48370-1  
2. อัพโหลดไฟล์ ส าเนาการช าระเงินค่าสมัคร ผ่าน เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 
 

หมายเหต ุ: เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
6. หลักฐานการสมัคร  (ให้น ามายื่นในวันสอบข้อเขียน  วันที่ 27 เมษายน 2562) 

6.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th 
 6.2 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร) 
 6.3 กรณีก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ใช้ใบ
แสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  จ านวน 1 ฉบับ  

6.4 กรณีส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ใบ
แสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ 
 6.5  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

6.6  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



  
หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อม หลักฐานตามข้อ 6.1 - 6.6  
มายื่นต่อกรรมการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 27 เมษายน 2562  
  
7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

วันที่ 26 เมษายน 2562    
 

8. วันสอบข้อเขียน 
วันเดือนปี เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

27 เม.ย. 2562 09.00 – 12.00 น. 1. วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยาและเคมี)               
                         20 คะแนน                  
2. คณิตศาสตร์       20 คะแนน 
3. ภาษาอังกฤษ      30 คะแนน 
4. ภาษาไทย          10 คะแนน 
5. สังคมศึกษา        10 คะแนน 
6. ความถนัดทางวิชาการ(เชาวน์
ปัญญาและความรู้ทั่วไป)                    
                         10 คะแนน 

รวม   100   คะแนน 

การพิจารณาผลสอบข้อเขียน 
ให้เป็นไปตามมติของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 
 วันที่ 29 เมษายน 2562 
 
10. วันสอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ณ อาคารพยาบาลศาสตร์ โดยให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน น าเอกสารยื่นต่อ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

10.1 ใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) ซึ่งออกโดย
โรงพยาบาลของรัฐ 

10.2 หนังสือรับรองความประพฤติ (ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 
 
11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
12.  วันรายงานตัว 
 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

   ค่าบ ารุงการศึกษา            45,000  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           49,600  บาท 
 
14.  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 
   
15. วันเปิดภาคเรียน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
 
 

หมายเหตุ  :  ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือใช้หลักฐานไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลงหลักฐาน มหาวิทยาลัยฯ จะ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ที่น ามาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หาก
พบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่น ามาประกอบการสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง
หรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้
เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียน และจะด าเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 
 

                        ประกาศ ณ วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

                
(ดร.ธนาภรณ์ พันทวี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฎิบัติราชการแทน 
                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 

 


