
  
                
                
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง   

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   

ประจำปีการศึกษา  2565 
.......................................................... 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา         
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นั้น  
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้  

1. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา        
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตาม
กำหนดการ ดังนี้  
      1.1  ผู้ ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของแต่ละสาขาวิชาให้
ดำเนินการดังนี้  
        1.1.1   ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง  ตามรายชื่อในบัญชี 1  ให้รายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาในระหว่างวันท่ี 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเลือกใช้วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียด
ข้อ 2  และหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายละเอียดข้อ 3    
    1.1.2   ผู้ ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ในแต่ละ
สาขาวิชา ตามรายชื่อในบัญชี 2 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
     1.1.2.1 สำหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
ให้รอการติดต่อจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธ์ิไม่มารายงานตัว ซ่ึงจะเรียกตัวให้
ไปรายงานตัวแทนตามจำนวนที่มีผู้สละสิทธ์ิและตามลำดับสำรองที่ได้รับการคัดเลือก  
         1.1.2.2 สำหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
ต้องการรายงานตัวในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยไม่รอ
ผลการสละสิทธ์ิของผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงให้แจ้งความประสงค์เลือกหลักสูตร สาขาวิชาใหม่และรายงานตัว
ภายในวันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยังคงมีสิทธ์ิที่จะได้รายงานตัวตามข้อ 1.1.2.1 ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นตัวจริงสละสิทธิ์ โดยเลือกใช้วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดข้อ 2  และหลักฐานและ
เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายละเอียดข้อ 3 
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  1.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ ให้ดำเนินการดังนี้ 
     1.2.1 ผู้ ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง   ตามรายชื่อใน บัญชี 1  ให้รายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาในระหว่างวันท่ี 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเลือกใช้วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียด
ข้อ 2  และหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายละเอียดข้อ 3 
     1.2.2 ผู้ ท่ีได้รับการคัด เลือกเป็นลำดับสำรองในหลัก สูตรสาธารณสุขศาสต รบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามรายชื่อในบัญชี 2 สามารถดำเนินการได้ดังนี้         
          1.2.2.1 สำหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้รอการติดต่อจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริง 
สละสิทธ์ิไม่มารายงานตัว ซ่ึงจะเรียกตัวให้ไปรายงานตัวแทนตามจำนวนที่มีผู้สละสิทธิ์และตามลำดับสำรองที่ได้รับ
การคัดเลือก  
         1.2.2.2 สำหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องการรายงานตัวในหลักสูตร สาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยไม่รอผลการสละสิทธิ์ของผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงให้แจ้งความประสงค์เลือกหลักสูตร 
สาขาวิชาใหม่และรายงานตัวภายในวันพุธ ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รายงานตัวตามข้อ 
1.2.2.1 ในกรณีที่ผู้ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ โดยเลือกใช้วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตาม
รายละเอียดข้อ 2  และหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายละเอียดข้อ 3 
 1.3  ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาและทำสัญญารับทุนการศึกษา ตามกำหนดการของสาขาวิชา 
 

 2. วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาสามารถเลือกดำเนินการได้ทางใดทางหน่ึงดังน้ี 
  1) รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร (reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp) 
ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเลย และสามารถศึกษารายละเอียดและขั้ นตอนการ ราย งาน ตัวได้ทางเว็บ ไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565  
   2) รายง านตั วทาง ไปรษ ณี ย์  ให้ น ำส่ งหลั กฐานและเอกสารประกอบการ รา ย งา น ตัว 
โดยจ่าหน้าซองจดหมายนำส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป      
ถึงวันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
 เลขท่ี 234  ถนน เลย - เชียงคาน  ตำบลเมือง   
 อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  
 รหัสไปรษณีย์  42000  
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   3)  รายงานตัวด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานและเอกสารการรายงานตัว ไปรายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม  
8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือท่ีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ถึงวันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ ยกเว้น วันหยุด
นักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประกาศในขณะนั้น   
 

 3. หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว  
 1) แบบฟอร์มรายงานตัว สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lru.ac.th จากนั้นกรอกข้อมูลการ
รายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์  
             2) หลักฐานประกอบการรายงานตัว มีดังนี้  

-  สำเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนผลการเรียน (ร.บ.1 หรือ ป.พ.1) ฉบับจบหลักสูตร 
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ 
   -  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ 

 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้รายงานตัวยังไม่มีใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนผลการเรียน (ร.บ.1 หรือ ป.พ.1) 
ฉบับจบหลักสูตรในวันที่ขอรายงานตัว สามารถนำส่งงานทะเบียนและประมวลผลภายในวันเปิดภาคเรียนท่ี 
1/2565 (วันจันทร์ท่ี 6 มิถุนายน 2565) ถ้าหากไม่นำส่งตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ายังไม่จบหลักสูตรจาก
สถาบันเดิมซ่ึงจะทำให้ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาและจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา  

            4. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
 1)  ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ  จำนวน 1,000 บาท  
 2) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 500 บาท   
 3) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ซ่ึงเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็น
ภาคเรียนของแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชา ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ   
 โดยในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 
037 - 3 - 28410 - 6 ชื่อบัญชี บัญชีเงินบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 สำหรับหลักฐานและเอกสารรายงานตัวฉบับจริงให้นำส่งงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น  1 อาคารเรียน
รวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในวันเปิดภาคเรียนท่ี 
1/2565 (วันจันทร์ท่ี 6 มิถุนายน 2565)   
 

  5. ผู้ท่ียังไม่ได้สมัครและสนใจจะสมัครและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพ่ิมเติม 
     หากผู้ที่สนใจจะสมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สามารถสมัครโดยชำระค่าสมัคร 200 บาท จากนั้นให้เลือก
วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดข้อ 2   และหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวตาม
รายละเอียดข้อ 3 
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    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิใน
การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในครั้งนี้ และเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับรายงานตัวนักศึกษาทุกประเภทเสร็จสิ้นแล้ว  
ในกรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามีจำนวนไม่ถึ ง 10 คน หรือตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
มหาวิทยาลัยอาจจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น และจะเปิดโอกาสให้ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใน
สาขาวิชานั้น เลือกสาขาวิชาใหม่ที่ เปิดได้และมีผู้รายงานตัวไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการ
คัดเลือก 

     ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์) 
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