
 
 
 
  
 

 
                                                              

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) 

 สาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาเปิดไม่ได้   
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในโครงการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕  เมษายน 
๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย
ประกาศนี้  
 แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชา
ทีเ่ปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงให้
ผู้สมัครดำเนินการดังนี้    
                       ๑.   ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้ 
                            ๑.๑  การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา   ให้ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้รายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔  ถึงวันอาทิตย์ที ่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
        ๑.๒  หลักฐานการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ผู้ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต้อง
เตรียมเอกสารและหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการรายงานตัว ดังนี้   
                ๑.๒.๑  แบบฟอร์มการรายงานตัว โดยสามารถดาวน์โหลด จาก www.lru.ac.th 
หรือขอรับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  จากนั้นกรอกข้อมูลการรายงานตัวให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 
    ๑.๒.๒  หลักฐานการศึกษา สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ใบ ป.พ. หรือ 
ใบ ร.บ.) ฉบับจบหลักสูตร จำนวน ๓ ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)         
      ๑.๒.๓  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ติดแบบฟอร์มการรายงานตัว)  
    ๑.๒.๔  เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ผู้ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของแต่ละ
สาขาวิชา จะต้องชำระเงิน ดังนี้ 

ที ่
 

สาขาวิชา ค่ารายงาน
ตัวแรกเข้า 

ค่าประกัน
ทรัพย์สิน
เสียหาย 

ค่าลงทะเบียน 
ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๔ 

รวมเงินที่ต้อง
ชำระท้ังสิ้น 

๑ รัฐประศาสนศาสตร์ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๖,๓๐๐ ๗,๘๐๐ 
๒ นิติศาสตร์ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๖,๓๐๐ ๗,๘๐๐ 
๓ การบัญชี ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๘,๐๐๐ ๙,๕๐๐ 
๔ การจัดการ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๗,๗๐๐ ๙,๒๐๐ 
๕ คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๗,๒๐๐ ๘,๗๐๐ 
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   ๑.๓  วิธีรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  เลือกดำเนินการได้ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 
                      ๑.๓.๑  ทางไปรษณีย์ ให้ส่งหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวตามข้อ ๑.๒  โดยจ่า
หน้าซองจดหมายนำส่งถึงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เลขที่  
๒๓๔  ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐  
                     ๑.๓.๒  ด้วยตนเอง  ให้นำหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวตามข้อ ๑.๒ ไปติดต่อที่
งานทะเบียนและประมวผล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย      
  ๒. ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้  ให้ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้เลือกดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 
๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ดังนี้  
       ๒.๑ แจ้งเลือกสาขาวิชาใหม่ ซึ่งต้องเป็นสาขาวิชาที่เปิดได้แล้วเท่านั้นโดยสามารถแจ้งได้  
ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒ - ๘๑๓๐๖๐ 
       ๒.๒  ผู้สมัครที่ไม่ประสงค์จะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว  ทางมหาวิทยาลัยจะคืนเงิน
ค่าสมัคร จำนวน  ๒๐๐  บาท โดยขอให้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้สมัครตามช่องทางในข้อ ๒.๑  
   ๓.  ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว  ขอให้ติดต่อสมัครและ
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพ่ิมเติมตามรายละเอียดการสมัครและการรายงานตัวที่กำหนดไว้ในท้ายประกาศนี้  
ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
    ๓.๑  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  จะต้องสำเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
    ๓.๒  สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี  จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
    ๓.๓  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปริญญาตรี ๔  ปี  (เทียบโอน) จะต้องสำเร็จการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี  
    ๓.๔  สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปริญญาตรี ๔  ปี (เทียบโอน)  จะต้องสำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  
    ๓.๕  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี จะต้องสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
    ผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว  แต่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภายในวันที่กำหนดจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครหรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น  
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

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

 
 
 
 

mailto:lru.academic@gmail.com


 
  
         สาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้  

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑. สาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว  
ลำดับที่ สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน 

๑ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. ๔ ป ี ๑๗ 
๒ นิติศาสตร์ น.บ.  ๔ ป ี ๒๖ 
๓ การบัญชี  (รับผู้จบอนุปริญญา ด้านบัญชี) บธ.บ. ๔ ปี ๑๖ 
๔ การจัดการ (รับผู้จบอนุปริญญา) บธ.บ. ๔ ปี ๒๐ 
๕ คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล บธ.บ. ๔ ปี ๑๕ 

                          รวมทั้งสิ้น          ๙๔ 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดได้ หรือผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ที่แจ้งเลือกสาขาวิชาที่เปิดได้หรือ 
              ผู้สนใจจะสมัครเพ่ิมเติม รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศ  
             ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

๒. สาขาวิชาที่เปิดไม่ได้   
ลำดับที่ สาขาวิชา หลักสูตร จำนวนผู้สมัคร 

๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. ๔ ป ี ๓ 
๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. ๔ ป ี ๒ 
๓ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.๔ ปี ๔ 
๔ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับผู้จบอนุปริญญา) วศ.บ.๔ ป ี ๐ 

                      รวมทั้งสิ้น  ๙ 
 

หมายเหตุ   ผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ ให้ดำเนินการดังนี้ 
    ๑.  ให้แจ้งเลือกสาขาวิชาใหม่ เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดได้และให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา    

ตามรายละเอียดในประกาศภายในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
๒.  กรณีไม่ประสงค์จะเลือกสาขาวิชาใหม่  ให้ติดต่อขอรับเงินค่าสมัครคืนภายใน 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
 

-------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 


