ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบโควตาพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2565
----------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้ การดาเนินการ
คัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จานวน 496 คน
ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกจะต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ระหว่างวันที่
26 – 30 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register หากพ้นเวลาดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ต้องแสดงความจานงเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรายงานตัวพร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ หากพ้นเวลาดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อที่ยืนยันผ่านระบบ
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th หรือ เฟสบุ๊ค
Facebook.com/academic.reru
โดยชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา หรือจ่ายผ่านแอปธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
หมายเหตุ : หากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือก มีคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร ฯ
(เอกสารแนบท้ายประกาศ) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นั้น มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรายงานตัว
เข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าหลักฐานที่นามาประกอบ
การรายงานตัวนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่จะดาเนินการได้ มหาวิทยาลัย
จะสั่ ง ให้ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาทั น ที และขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการคื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า และ
ค่าลงทะเบียนเรียน

/ค่าใช้จ่าย...

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว
แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ,
แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก,
แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม

ค่าธรรมเนียม
6,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบารุงกิจกรรม
ค่าบัตรนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย
รวม

ค่าลงทะเบียนเรียน
6,500 บาท
7,500 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท
9,000 บาท
9,000 บาท

รวม
13,100 บาท
13,100 บาท
12,100 บาท
12,100 บาท
12,100 บาท
12,100 บาท
12,100 บาท
12,100 บาท
12,100 บาท
14,600 บาท
14,600 บาท

6,500 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
250 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
1,150 บาท
1,500 บาท
13,100 บาท

/หลักสูตร...

 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

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 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
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
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

/หลักสูตร...

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชา
นวัตกรรมการท่องเที่ยว , แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก, แขนงวิชานวัตกรรมการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
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
การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นา
เอกสารการรายงานตั ว มายื่ น ต่ อ ส านั ก วิ ช าการและประมวลผล ชั้ น 1 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันเปิดภาคเรียน โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จานวน 3 ฉบับ
2. สาหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียน ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จานวน 3 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 แผ่น
6. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
วันเปิดภาคการศึกษา
รอดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

