ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
__________________________
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสศึกษาในภาคปกติ
ระดับปริญญาตรีได้ตามศักยภาพและความสนใจ ภายใต้การให้บริการสนับสนุนเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก
และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา
และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสาหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษ
า ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
1. คณะ หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและวิธีการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 5 ปี
คณะ/สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1. ภาษาไทย
2. คอมพิวเตอร์ศึกษา
3. ศิลปศึกษา

รหัส

จานวน

การคัดเลือก

11504
11510
11513

2
1
2

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สาธารณสุขศาสตร์
2. คณิตศาสตร์
3. ฟิสิกส์
4. เคมี
5. ชีววิทยา
6. เกษตรศาสตร์
7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัส

จานวน

การคัดเลือก

12401
12402
12403
12404
12405
12408
12410

1
2
2
2
2
5
1

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

รหัส

จานวน

การคัดเลือก

13405

1

สอบสัมภาษณ์

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ดุริยางคศิลป์

รหัส

จานวน

การคัดเลือก

110403

3

สอบสัมภาษณ์

รหัส

จานวน

การคัดเลือก

14401
14403
14404
14405

1
2
1
1

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
1. การบัญชี (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
2. การจัดการ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
4. การจัดการโลจิสติกส์

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือเทียบเท่า
2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรและสาขาวิชากาหนดสาหรับผู้สมัครในระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า)
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรี ยบร้อยไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล หรืออยู่ใน
ระหว่างการถูกจับกุมดาเนินคดีของศาลในทุกกรณี
2.5 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีบัตรประจาตัวคนพิการ
2.6 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง และการเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้
3. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
ที่
1

หลักสูตร
สาขาวิชา
ค.บ. ภาษาไทย

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร และประเภทของความพิการ
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เป็นผู้มีความพิการด้านร่างกาย /สุขภาพ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเ นื้อ
อ่อนแรงหรือโรคโปลิโอเฉพาะที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นผู้มีความพิการขา
แต่แขนทั้งสองข้างใช้งานได้ปกติ สามารถช่วยตนเองได้ ควบคุมตนเองได้
ไม่มีความผิดปกติทางระบบสมองและการสื่อสาร ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
ไม่มีความพิการทางสายตารุนแรง (ตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง ) ไม่เป็นผู้ที่มี
ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่เป็นใบ้ หูหนวก มีทักษะทางการเรียนรู้
สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

2

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

3

ค.บ.

ศิลปศึกษา

4

วท.บ.

สาธารณสุขศาสตร์

5

วท.บ.

คณิตศาสตร์

6

วท.บ.

ฟิสิกส์

7

วท.บ.

เคมี

8

วท.บ.

ชีววิทยา

9

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

10

วท.บ.

11

ศศ.บ.

12

ศป.บ.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ดุริยางคศิลป์

13

บธ.บ.

การบัญชี

กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เป็นผู้มีความพิการด้านร่ างกาย/สุขภาพ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้อ
อ่อนแรงหรือโรคโปลิโอเฉพาะที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นผู้มีความพิการขา
แต่แขนทั้งสองข้างใช้งานได้ปกติ สามารถช่วยตนเองได้ ควบคุมตนเองได้
ไม่มีความผิดปกติทางระบบสมองและการสื่อสาร ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
ไม่มีความพิ การทางสายตารุนแรง (ตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง ) ไม่เป็นผู้ที่มี
ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่เป็นใบ้ หูหนวก มีทักษะทางการเรียนรู้
สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เป็นผู้มีความพิการด้านร่างกาย /สุขภาพ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้อ
อ่อนแรงหรือโรคโปลิโอเฉพาะที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นผู้มีความพิการขา
แต่แขนทั้งสองข้างใช้งานได้ปกติ สามารถช่วยตนเองได้ ควบคุมตนเองได้
ไม่มีความผิดปกติทางระบบสมองและการสื่อสาร ไม่มี ปัญหาด้านสุขภาพจิต
ไม่มีความพิการทางสายตารุนแรง (ตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง ) ไม่เป็นผู้ที่มี
ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่เป็นใบ้ หูหนวก มีทักษะทางการเรียนรู้
สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
กาลังศึกษาหรือสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
พิการทางการเคลื่อนไหว
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ต้องสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ต้องสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ต้องสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ต้องสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
แขนขาขาด (ขา 1 ข้าง) (แขน 1 ข้าง)
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ไม่พิการทางตาและแขน (หากพิการแขนข้างเดียวรับเข้าเรียนได้)
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผู้มีความพิการแขนข้างหนึ่ง หรือขาข้างหนึ่งเท่านั้น
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผู้ที่มีความพิการทางสายตา
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา/แขนขา และสามารถเคลื่อนไหวได้ ช่วยตัวเองได้
ในชีวิตประจาวัน

14

บธ.บ.

การจัดการ

15

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

16

บธ.บ.

การจัดการโลจิสติกส์

กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา/แขนขา และสามารถเคลื่อนไหวได้ ช่วยตัวเองได้
ในชีวิตประจาวัน
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา /แขนขา และสามารถเคลื่อน ไหวได้
ช่วยตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน
กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ตามหลักสูตรของระทรวง
ศึกษาธิการ ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา /แขนขา และสามารถเคลื่อนไหวได้
ช่วยตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน

4. กาหนดการรับสมัคร
วันที่

สมัครทางไปรษณีย์

รายละเอียด
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

สมัครด้วยตนเอง
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562

สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์ )
ประกาศผล
รับรายงานตัว
ปฐมนิเทศ/เตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

5. เงื่อนไขการสมัคร
5.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา
5.2 กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต หากผู้สมัครส่งเอกสารการรับสมัครไม่ครบถ้วน
คุณสมบัติไม่ผ่านตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการ
ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.3 หลักฐานของผู้สมัครใช้ฉบับสาเนาเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครใดๆ ให้แก่ผู้สมัคร
5.4 กรณีมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ (ตามข้อ 5.2) ให้ถือว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง (สามารถติดต่อขอรับ ใบ
สมัครจากสถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.lru.ac.th)
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1 จานวน 1 ฉบับ ที่ระบุ เกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ
สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ GPA 3 ภาคเรียน สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสาเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จานวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ จานวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ ให้กรรมการ
รับสมัคร 2 รูป เพื่อติดบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
6.6 ค่าสมัคร 200 บาท
7. วิธีการสมัคร
7.1 สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และยื่นใบสมัครที่
งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย หรือศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ เว้นเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ
7.2 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
7.3 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครที่ www.lru.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
เริ่มต้น

ตรวจสอบคุณสมบัติ
กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

แนบ รูปถ่าย 2 รูป สาเนาใบ รบ. 1 สาเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
แนบซองจดหมาย จ่าหน้าซองถึงตนเองและติดแสตมป์ 3 บาท
พร้อมแนบธนาณัติ 200 บาท
สั่งจ่าย ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ส่งจดหมายถึง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน
ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

รอรับบัตรประจาตัวผู้สมัคร หากยังไม่ได้รับภายในวันที่ 18 เมษายน 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 042 - 835224 - 8 ต่อ 41127 - 41132 และ 042 - 813060

สิ้นสุด


ติดรูป
ขนาด 1 นิว้

(ออกรหัสโดยกรรมการรับ สมัคร)

ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นักศึกษาคนพิการ ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อมูลผู้สมัคร

ชื่อ (นาย/นางสาว)……….……………....……………นามสกุล .............................................เกิดวันที่ ……….เดือน............... …………….พ.ศ……...……….
ความพิการ  พิการทางการมองเห็น  พิการทางการได้ยิน  พิการทางร่างกาย  พิการอื่นๆ.......................................................
 กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ..............  สาเร็จการศึกษาระดับ ................. จากสถานศึกษา …….................. ………………………………
อาเภอ………...…………..…จังหวัด....…...........……………….. แผนการเรียน............................................ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA).............................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ ………..หมู่ที่……..ตรอก/ซอย…………….......……ถนน……..……….....…………...ตาบล………..………..………...........
อาเภอ………........…………จังหวัด……...............……..……… รหัสไปรษณีย์ .................... หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก………........................
ชื่อบิดา......…………………………..……...…..…..…......... ชื่อมารดา……..……….............………...…..……….…..หมายเลขโทรศัพท์..................................
ขอสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้
ชื่อสาขาวิชา

รหัสสาขาวิชา

หลักฐานการสมัคร
รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 แผ่น
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ. 1 และได้รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว )
สาเนาทะเบียนบ้าน (ได้รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว )
สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ (ได้รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว )
ค่าสมัคร 200 บาท หรือ ธนาณัติ 200 บาท กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือสาเนาใบโอน
เงินผ่านธนาคาร กรณีทางอินเทอร์เน็ต
 ซองจดหมาย ติดแสตมป์ 3 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเอง (สาหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ )






ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานที่นามาสมัครถูกต้องตามความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
รับสมัครของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หากภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามปร ะกาศ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาโดยไม่
มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ......................................... .................................
(................................... ........................... ......)
วันที่.................. เดือน ..............................พ.ศ. .............

 หลักฐานครบ
 หลักฐานไม่ครบขาด .............................
 อื่น ๆ ...................................................
ลงชื่อ ........................................ .......กรรมการรับสมัคร
(....................... ...................... ......)
............/............................./............

สาหรับกรรมการรับสมัคร
ค่าสมัคร.......................................... .................... บาท
เลขที่ใบเสร็จ................................ ......................
ลงชื่อ ........................ .............................เจ้าหน้าที่การเงิน
(....................... ...................... ......)
............/............................./............

หมายเหตุ 1. กรณีที่สมัครแล้วหากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องสมัครใหม่เท่านั้น และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
2. กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในประเภทรับตรง และประเภททั่วไปน้อยกว่า 20 คน มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดสาขาวิชานั้น
และให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ที่เปิดได้แทน ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก

