
๑ 
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพ่ือสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

รอบโควตา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 
--------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะดําเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาค ปกติ รอบโควตาเพื่อเขาศึกษาตอ 
ในระดับปริญญาตรี ๔ ป และระดับปริญญาตรี เทียบเขา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

๑. หลักสูตร แผนการรับ และคุณสมบัติของผูสมัคร 
๑.๑ ระดับปริญญาตรี ๔ ป  

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา จํานวน
รับ 

คุณสมบัติผูสมัคร/คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา 

วัน-เวลาสอบ วิชาสอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) 
๒๔๒ วิทยาการคอมพิวเตอร ๕๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ 
 

๒๔๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓๐ 

๒๔๘ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
เครือขายและอินเตอรเน็ต 

๓๐ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) 

๒๖๘ วิทยาศาสตรการกีฬา ๖๐ 
กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทาสายวิทย 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ 

๒๘๔ เคมี ๓๐ 
กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สายวิทย-คณิต 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ 

๒๙๕ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ๓๐ 
กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ 

๒๙๗ วิทยาศาสตรทั่วไป ๓๐ 
กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สายวิทย-คณิต 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ 

 
 
 



๒ 
 

ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
รหัสสาขา สาขาวิชา จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูสมัคร/คุณสมบัติเฉพาะ

สาขาวิชา 
วัน-เวลาสอบ วิชาสอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ. ๔ ป) 
๓๐๗ การพัฒนาชุมชน ๓๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ 

๓๑๐ ภาษาจีน ๓๐ 
๓๓๐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๖๐ 
๓๕๓ สารสนเทศศาสตร ๓๐ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ (นศ.บ. ๔ ป) 
๓๑๒ การประชาสัมพันธ ๓๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ 

คณะนิติรัฐศาสตร 
หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต (น.บ. ๔ ป) 

๓๓๖ นิติศาสตร ๘๐ 
กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. ๔ ป) 
๓๖๐ รัฐประศาสนศาสตร 

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๘๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
สอบสัมภาษณ 

๓๖๑ รัฐประศาสนศาสตร 
แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น 

๘๐ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. ๔ ป) 

๓๓๕ การบัญชี ๑๒๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
BARU๐๑ วัดความ
ถนัดเฉพาะทางการ
บัญชี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. ๔ ป) 
๓๔๖ การจัดการการโรงแรม ๕๐ กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
RERU๐๑ วัดความรู
พื้นฐานทั่วไป 
BARU๐๒ วัดความ
ถนัดเฉพาะทางดาน
บริหารธุรกิจ 

๓๔๘ การตลาด ๓๐ 
๓๕๒ การจัดการการทองเที่ยว ๖๐ 
๓๕๕ การจัดการ ๖๐ 
๔๔๓ คอมพิวเตอรธุรกิจ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑.๒ ระดับปริญญาตรีเทียบเขา (ผูจบปวส.) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา จํานวน
รับ 

คุณสมบัติผูสมัคร/คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา 

วัน-เวลาสอบ วิชาสอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทียบเขา(ผูจบปวส.) 
๒๔๙ วิทยาการคอมพิวเตอร ๓๐ 

กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ITRU๐๑ วัดความรู
เฉพาะสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร 
และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สอบสัมภาษณ 

๒๕๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทียบเขา(ผูจบปวส.) 

๒๙๓ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ๓๐ 
กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานอิเล็กทรอนิกส 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ETRU๐๑ วัดความรู
เฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
สอบสัมภาษณ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบเขา (ผูจบ ปวส.) 

๓๔๕ การบัญชี ๕๐ กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานการบัญชี 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ACRU๐๑ วัดความรู
เฉพาะสาขาวิชาการบัญชี 
สอบสัมภาษณ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบเขา(ผูจบ ปวส.) 
๓๔๗ การจัดการการโรงแรม ๓๐ กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
หรือการจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว  

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
MHRU๐๑ วัดความรู
เฉพาะสาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรม 
สอบสัมภาษณ 

๓๔๙ การตลาด ๓๐ 
กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานการตลาด 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
MKRU๐๑ วัดความรู
เฉพาะสาขาวิชา
การตลาด 
สอบสัมภาษณ 

๓๕๑ การจัดการการทองเที่ยว ๓๐ กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
หรือการจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
MTRU๐๑ วัดความรู
เฉพาะสาขาวิชาการ
จัดการการทองเที่ยว 
สอบสัมภาษณ 

 
 
 



๔ 
 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา จํานวน
รับ 

คุณสมบัติผูสมัคร/คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชา 

วัน-เวลาสอบ วิชาสอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบเขา(ผูจบ ปวส.) 
๓๕๔ การจัดการ ๓๐ กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานบริหารธุรกิจ หรือดาน
สาขาวิชาอื่นๆ 

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
MGRU๐๑ วัดความรู
เฉพาะสาขาวิชาการ
จัดการ 
สอบสัมภาษณ 

๔๔๒ คอมพิวเตอรธุรกิจ ๓๐ กําลังศึกษา หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) ๓ ป หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ  

พุธที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖๓๐ น. 

 
BCRU๐๑ วัดความรู
เฉพาะสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
สอบสัมภาษณ 

 
 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 
๒.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป และปริญญาตรี ๕ ป 
 ๒.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๒.๑.๑.๑ เปนผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของการศึกษา ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๓ ขณะทําการสมัคร เพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
๔ ป หรือระดับปริญญาตรี ๕ ป (ใชปพ. ๑ (๕ ภาคเรียน) กรณียังไมสําเร็จการศึกษา)  หรือ ผูที่สําเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

๒.๑.๑.๒ เปนผูมีรางกายแข็งแรง สมประกอบ ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน  
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสงัคม หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรง 
หรือโรคพิษสรุาเรื้อรัง 
   ๒.๑.๑.๓ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร 
    

๒.๒ ระดับปริญญาตรี (เทียบเขา)  
  ๒.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๒.๒.๒.๑ เปนผูทีก่ําลงัศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา เพือ่เขาศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบเขา  
(ใชใบแสดงผลการเรียน ๓ ภาคเรียน กรณียังไมสําเร็จการศกึษา) หรือผูทีส่ําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๒.๒.๒.๒ เปนผูมีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี  
๒.๒.๒.๓ เปนผูมีรางกายแข็งแรง สมประกอบ ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน  

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสงัคม หรือ ติดยาเสพติดชนิดรายแรง 
หรือโรคพิษสรุาเรื้อรัง 
   ๒.๒.๒.๔ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร 
 
 
 
 

 



๕ 
 

๓. วิธีการสมัคร สถานที่รับสมัคร และระยะเวลาในการรับสมัคร 
๓.๑ สมัครดวยตนเอง ระหวางวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ – ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ที่สํานักวิชาการ 

และประมวลผล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 
๓.๒ สมัครทางออนไลน ระหวางวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เว็บไซต  

http://academic.reru.ac.th จาหนาถึง สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โดยถือวันที่ไปรษณียประทับตราเปนสําคัญ 
  ๓.๓ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑ และ ขอ ๒ หากพบวาคุณสมบัติไมตรงตามประกาศ 
มหาวิทยาลัย จะไมคืนคาธรรมเนียมไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหต ุ ผูสมัครทีผ่านการคัดเลอืกเขาศึกษาแลวตรวจสอบพบวาขาดคุณสมบัติขอใด 
ขอหนึ่งในภายหลัง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเทจ็ จะถูกตัดสิทธิ์การเขาศึกษาและจะถูกถอนสภาพ
การเปนนักศึกษา  
 

๔. เกณฑการสมัคร 
 ๔.๑ ผูสมัครระดับปริญญาตรี ๔ ป มสีิทธิ์สมัครไดเพียง  ๑  สาขาวิชา  
 ๔.๒ ผูสมัครระดับปริญญาตรเีทียบเขา ผูจบ ปวส. มสีิทธิส์มคัรไดเพียง ๑ สาขาวิชา 
 

๕. คาธรรมเนียมการสมัครและวิธีการชําระเงิน 
 ๕.๑  คาสมัคร  ๓๐๐ บาท 

๕.๒  ชําระดวยตนเอง ที่ฝายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด หรอื โอนเงินเขาบญัชี/ 
ตู ATM ธนาคาร กสิกรไทย สาขารอยเอ็ด บญัชีออมทรัพย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เลขทีบ่ัญชี 
๑๒๕-๒-๔๘๓๗๐-๑  
 

ในกรณีเลือกชําระเงินทางการโอนเงินเขาบัญชี/ตู ATM ขอใหสงสําเนาใบนําฝาก หรือสลิป ATM มา
ทางโทรสาร ถึง สํานักวิชาการและประมวลผล หมายเลขโทรสาร ๐๔๓-๕๕๖๐๐๔ พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล และ
สาขาวิชา พรอมเบอรโทรศัพท 

หมายเหต ุ: เงินคาธรรมเนียมนี้จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๖. หลักฐานการสมัคร 
๖.๑  ใบสมัครตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย หรือกรอกผานระบบสมัครออนไลน จากเวบ็ไซต 

http://academic.reru.ac.th 
 ๖.๒  รูปถายปจจุบันหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
 ๖.๓  แบบ ปพ. ๑ ที่มีผลการเรียน ๕ ภาคเรียน กรณีกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ กําลัง
ศึกษาในระดับ ปวช.  และใบแสดงผลการเรียน ๓ ภาคเรียน กรณีกําลังศกึษาอยูในระดับ ปวส. จํานวน ๑ ฉบับ  
กรณีสําเร็จการศึกษาแลว  ใหสําเนาแสดงผลการเรียนทีส่ําเรจ็การศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๔  สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๖.๕  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถามี) 
 

๗. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ เลขที่น่ังสอบ และสถานที่สอบ 
วันที่   ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต http://academic.reru.ac.th โดยใหผูมีรายชื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการสมัคร และตองนําบัตรประจําตัวสอบ หรือ บัตรประชาชน มาแสดง 
ในวันสอบ หากผูใดไมนํามาในวันสอบ มหาวิทยาลัยฯ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ โดยสามารถติดตอสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักวิชาการและประมวลผล โทรศัพท ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๔    

 
 



๖ 
 

๘. วันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ ๒๕๕๙   
สิ่งที่ตองเตรียมมาในวันสอบ  

- บัตรประจําตัวสอบ หรอื บัตรประชาชน (หากผูใดไมนํามาจะไมอนุญาตใหเขาสอบ)   
กําหนดการสอบและรายละเอียดรายวิชาสอบ 

วันสอบ เวลาสอบ วิชาสอบ สาขาวิชา 
ผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา 
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. RERU๐๑ วัดความรูพื้นฐานทั่วไป 

๕ วิชา (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา) 

ทุกสาขาวิชา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ ทุกสาขาวิชา 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. BARU๐๑ วัดความถนัดเฉพาะทางการ

บัญชี 
สาขาวิชาการบัญชี 
 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. BARU๐๒ วัดความถนัดเฉพาะทางดาน
บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการ 
สาชาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูหรือสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา (ปวส.) 
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ETRU๐๑ วัดความรูเฉพาะสาขาวิชา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

ITRU๐๑ วัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

MKRU๐๑ วัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
การตลาด 

สาขาวิชาการตลาด 

MHRU๐๑ วัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
การจัดการการโรงแรม 

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 

MTRU๐๑ วัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
การจัดการการทองเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 

BCRU๐๑ วัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

MGRU๐๑ วัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
การจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการ 

ACRU๐๑ วัดความรูเฉพาะสาขาวิชา
การบัญชี 

สาขาวิชาการบัญชี 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ ทุกสาขาวิชา 
 

๙. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  
 วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ ณ ทางเว็บไซต http://academic.reru.ac.th 
 

๑๐. วันรายงานตัวเขาศึกษา  
 วันที่ ๑ – ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ ทางเว็บไซต http://academic.reru.ac.th 
 
 



๗ 
 

๑๑. เงื่อนไขการเปดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปดการเรียนการสอน หากมีการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา  
(ทุกรอบการรบัสมัคร) มีจํานวนรวมแลวไมถึง ๑๐ คน 
 

คําเตือน 
ผูที่ขาดคุณสมบัติ หรือใชหลักฐานไมถูกตอง หรือปลอมแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผูสมัคร  และหลักฐานตาง ๆ  ที่นํามาประกอบการสมัครอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  หากพบวา
ผูสมัครคนใดขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง หรือหลักฐานที่นํามาประกอบการสมัครนั้นเปนหลักฐานที่ไมถูกตอง
หรือปลอมแปลง  หรือไมเทียบเทาที่จะสมัครได  มหาวิทยาลัยจะสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษาทันที  ไมวา
จะไดเรียนมาแลวกี่ภาคเรียน  และจะดําเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

      
(อาจารย ดร.สมเกียรติ ศรีปดถา) 

รองอธิการบดฝีายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 


