
 
 
                

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)  และการรับนักศึกษาในหลักสูตร  

สาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก  นักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี    
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

................................ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  ระดับ
ปริญญาตรี  ภาคปกติ  (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒)  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๔   ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘ สาขาวิชา 
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ เสรจ็
เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ดำเนินการดังต่อไปนี้  

๑.  การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา        
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

ของแต่ละสาขาวิชา และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้ดำเนินการ  ดังนี้  
  ๑.๑  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง  ตามรายชื่อในบัญชี ๑ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระหว่าง
วันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ตามช่องทางการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒ และส่งหลักฐานและ
เอกสารประกอบการรายงานตัวตามข้อ ๓  
  ๑.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ในแต่ละสาขาวิชา ตามรายชื่อ
บัญชี ๒ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
     ๑.๒.๑  สำหรับผู้ที่จะรอรายงานตัวในสาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับสำรองเท่านั้น  ให้รอการ
ติดต่อจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ซึ่งจะเรียกตัวให้ไปรายงาน
ตัวแทนตามจำนวนที่มีผู้สละสิทธิ์และตามลำดับสำรองที่ได้รับการคัดเลือก  

   ๑.๒.๒ สำหรับผู้ที่จะรายงานตัวในหลักสูตร    สาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   โดยไม่รอผลการสละสิทธิ์ของผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงให้แจ้งความประสงค์เลือก
หลักสูตร สาขาวิชาใหม่และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  ทั้งนี้ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้
รายงานตัวตามข้อ ๑.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ 
            ๒. ช่องทางการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวโดยให้เลือกวิธีการรายงานตัว
เข้าเป็นนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
   ๒.๑  รายงานตัวด้วยตนเอง   ให้นำหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวตามข้อ  ๓  ไปรายงานตัวเข้า
เป็นนักศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น ๑  อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง  จังหวัดเลย   
       ๒.๒  รายงานตัวทางไปรษณีย์ ให้ส่งหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวตามข้อ ๓  โดยจ่าหน้าซอง
จดหมายนำส่งถึงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   เลขที่  ๒๓๔  ถนน
เลย - เชียงคาน ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐  
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    ๒.๓ รายงานตัวทางออนไลน์  ที่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp 
ตามข้ันตอนแนบท้ายประกาศ     
 สำหรับผู้รายงานตัวทางออนไลน์ขอให้นำหลักฐานและเอกสารรายงานตัวฉบับจริงให้นำส่งงานทะเบียนและ
ประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อนวัน
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ๓.  หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว  
  ๓.๑ แบบฟอร์มรายงานตัว   รับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล   หรือสามารถดาวน์โหลดจาก 
www.lru.ac.th จากนั้นกรอกข้อมูลการรายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์  
                  ๓.๒  หลักฐานการศึกษา สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ใบ ป.พ. หรือ ใบ ร.บ.)   ฉบับจบหลักสูตร 
จำนวน  ๓  ฉบับ  (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)  หรือกรณียังไม่จบหลักสูตรขอให้นำหลักฐานที่แสดงว่าจบหลักสูตร
จำนวน ๓  ฉบับ  ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ถ้าหากไม่นำส่ง
ตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ายังไม่จบหลักสูตรจากสถาบันเดิมซึ่งจะทำให้ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาและ
จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
   ๓.๓  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖ เดือน ขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน  
๑  รูป  (ติดลงบนแบบฟอร์มรายงานตัวตามข้อ ๓.๑) 
   ๓.๔  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาประกอบด้วย 
      ๓.๔.๑  ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา  ค่าคู่มือนักศึกษา  และเอกสารอื่น ๆ 
จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท  
     ๓.๔.๒  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  จำนวน  ๕๐๐  บาท   
     ๓.๔.๓  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน  ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๔ ซึ่งเรียกเก็บในลักษณะ
เหมาจ่ายเป็นภาคเรียนของแต่ละหลักสูตร  และสาขาวิชา ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ   

๔. ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจจะสมัครและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ 
ไม่มีการสอบคัดเลือก (ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  สามารถสมัครและรายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาได้โดยชำระค่าสมัคร จำนวน  ๒๐๐  บาท   พร้อมทั้งส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวตาม
ระบุไว้ในข้อ ๓ ตามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ที่ได้ระบุ
ไว้ในประกาศนี้ 

๕.  ผู้ที่ได้สมัครในหลักสูตร  สาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  สามารถ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องสมัครใหม่และให้ดำเนินการ
รายงานตัวตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 
        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในครั้งนี้และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรายงานตัวนักศึกษาทุกประเภทเสร็จสิ้นแล้ว ในกรณี
สาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามีจำนวนไม่ถึง   ๑๐  คนหรือตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด   จะไม่เปิด 
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การเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น   และจะเปิดโอกาสให้ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชานั้นเลือกสาขาวิชา
ใหม่ทีเ่ปิดได้และมีผู้รายงานตัวไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด    (เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือกซึ่งไม่ใช่หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต   ไม่ใช่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   และไม่ใช่หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

 

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