ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
................................
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเลย ได้ ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการคัดเลื อกและกาหนดเกณฑ์การคัดเลื อก
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทุ กสาขาวิชาและหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิชาการจั ดการธุรกิจการค้ าสมั ยใหม่ นั้ น บั ดนี้ มหาวิทยาลั ยได้
ดาเนิ นการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลื อก ตามบัญ ชีรายชื่อที่แนบท้าย
ประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับ การคัดเลื อกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เลย จังหวัดเลย ให้ รายงานตัวเข้าเป็ น
นักศึกษาตามกาหนดการ ดังนี้
๑.๑ ผู้ที่ได้ รับ การคัด เลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศ าสตรบัณ ฑิ ต ของแต่ล ะสาขาวิช าให้
ดาเนินการดังนี้
๑.๑.๑ ผู้ที่ ได้ รับ การคัด เลือกเป็ น ตัวจริง ตามรายชื่อในบัญ ชี ๑ ให้ รายงานตั วเข้า เป็ น
นักศึกษาในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้เลือกวิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่ง ดังนี้
๑.๑.๑.๑ รายงานตัวด้วยตนเอง ให้นาหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวตามข้อ ๒
ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาเภอเมือง จังหวัดเลย
๑.๑.๑.๒ ทางไปรษณีย์ ให้ส่งหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวตามข้อ ๒ โดยจ่า
หน้าซองจดหมายนาส่งถึงผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่
๒๓๔ ถนนเลย - เชียงคาน ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
๑.๑.๑.๓ ช่องทางด่วนพิเศษ โดยการสแกนในรูปแบบไฟล์ pdf หรือถ่ายภาพหลักฐาน
และเอกสารรายงานตัวตามข้อ ๒ จากนั้นให้แนบไฟล์หรือส่งไฟล์มาตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
๑) ทางอีเมล : lru.academic@gmail.com
๒) ทางเฟสบุ๊ค : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓) ทางไลน์กลุ่ม : กดเข้ากลุ่ มไลน์ลิงค์นี้ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ประกาศนี้
๑.๑.๑.๔ ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร reg.lru.ac.th/registrar/
apphome.asp ตามขั้นตอนแนบท้ายประกาศ
สาหรับหลักฐานและเอกสารรายงานตัวฉบับจริงให้นาส่งงานทะเบียนและประมวลผล
ส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ชั้ น ๑ อาคารเรีย นรวม ๘ ชั้ น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ในวั น
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

-๒๑.๑.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลาดับสารองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในแต่ละสาขาวิชา
ตามรายชื่อบัญชี ๒ สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
๑.๑.๒.๑ ส าหรั บ ผู้ ที่ จะรอรายงานตัว ในสาขาวิช าที่ ได้รับ คัด เลื อ กเป็ น ล าดั บส ารอง
เท่านั้น ให้รอการติดต่อจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว ซึ่งจะ
เรียกตัวให้ไปรายงานตัวแทนตามจานวนที่มีผู้สละสิทธิ์และตามลาดับสารองที่ได้รับการคัดเลือก
๑.๑.๒.๒ สาหรับผู้ที่จะรายงานตัวในหลักสูตร สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตโดยไม่รอผลการสละสิทธิ์ของผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงให้แจ้งความประสงค์เลือกหลักสูตร สาขาวิชาใหม่
และรายงานตัวภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รายงานตัวตามข้อ ๑.๑.๒.๑ ในกรณีที่
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์
๑.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาและทาสัญญารับทุน ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๑๙๓๑๕ อาคาร ๑๙ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒. หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว
๒.๑ แบบฟอร์มรายงานตัว รับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือ สามารถดาวน์โหลดจาก
www.lru.ac.th จากนั้นกรอกข้อมูลการรายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
๒.๒ หลักฐานการศึกษา สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ป.พ. หรือ ใบ ร.บ.) ฉบับจบหลักสูตร
จานวน ๓ ฉบับ (ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) หรือกรณียังไม่จบหลักสูตรขอให้นาหลักฐานที่แสดงว่าจบหลั กสูตร
จานวน ๓ ฉบับ ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลภายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๔) ถ้าหากไม่นาส่งตามระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่ายังไม่จบหลักสูตรจากสถาบันเดิมซึ่งจะทาให้ขาดคุณสมบัติ
การเข้าเป็นนักศึกษาและจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
๒.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๑ รูป (ติดลงบนแบบฟอร์มรายงานตัวตามข้อ ๒.๑)
๒.๔ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่นักศึกษาต้องชาระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ประกอบด้วย
๒.๔.๑ ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอื่น ๆ
จานวน ๑,๐๐๐ บาท
๒.๔.๒ ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จานวน ๕๐๐ บาท
๒.๔.๓ ค่ าธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นวิช าเรีย น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่ งเรีย กเก็ บ ใน
ลั กษณะเหมาจ่ ายเป็ น ภาคเรีย นของแต่ล ะหลั ก สู ตร และสาขาวิช า ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้าย
ประกาศ
กรณี รายงานตั วทางไปรษณี ย์ หรือช่องทางด่วนพิ เศษ หรือทางออนไลน์ การชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี ๙๘๑ - ๒ - ๗๒๔๘๙ - ๓
ชื่อบัญชี บัญชีเงินค่าประกัน - รับฝาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓. ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจจะสมัครและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรและ
สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก สามารถสมัครโดยชาระค่าสมัคร ๒๐๐ บาทและรายงานตัวตามรายละเอียด
ที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้

-๓ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละ
สิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในครั้งนี้และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรายงานตัวนักศึกษาทุกประเภทเสร็จสิ้น
แล้ว ในกรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามีจานวนไม่ถึง ๑๐ คนหรือตามจานวนที่มหาวิทยาลัย
กาหนด จะไม่เปิ ดการเรี ย นการสอนในสาขาวิช านั้น และจะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ รายงานตัว เข้ าเป็ น นั กศึกษาใน
สาขาวิชานั้นเลือกสาขาวิชาใหม่ที่เปิดได้และมีผู้รายงานตัวไม่เต็มตามจานวนที่กาหนด (เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีการ
สอบคัดเลือกและไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและไม่ใช่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มไลน์ งานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อีเมล : lru.academic@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๘๓๕๒๒๔ - ๘ ต่อ ๔๑๑๒๗ - ๔๑๑๓๒
โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๘๐๘๐๑๐ และ ๐๔๒ - ๘๑๓๐๖๐

