
 
   
                
                
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม)  

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  (เพ่ิมเติม)  
ประจำปีการศึกษา 2565  
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามบัญชี
รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้  

1. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา        
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามกำหนดการ 
ดังนี้  
    1.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของแต่ละสาขาวิชาให้ดำเนินการดังนี้  
        1.1.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง  ตามรายชื่อในบัญชี 1  ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยเลือกใช้วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดข้อ 2   และ
หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายละเอียดข้อ 3    
    1.1.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในแต่ละสาขาวิชา  ตาม
รายชื่อในบัญชี 2 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
      1.1.2.1 สำหรับผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้รอการ
ติดต่อจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ซึ่งจะเรียกตัวให้ไปรายงานตัวแทน
ตามจำนวนที่มีผู้สละสิทธิ์และตามลำดับสำรองที่ได้รับการคัดเลือก  
          1.1.2.2 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องการ
รายงานตัวในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยไม่รอผลการสละสิทธิ์
ของผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงให้แจ้งความประสงค์เลือกหลักสูตร สาขาวิชาใหม่และรายงานตัวภายในวันจันทร์ที่  23 
พฤษภาคม  2565 โดยยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รายงานตัวตามข้อ 1.1.2.1 ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ โดย
เลือกใช้วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดข้อ 2  และหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวตาม
รายละเอียดข้อ 3 
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  1.2  ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาและทำสัญญารับทุนการศึกษา ตามกำหนดการของสาขาวิชา 
 2. วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาสามารถเลือกดำเนินการได้ทางใดทางหนึ่งดังนี้ 
   1) รายงานตัวทางไลน์ @lru_academic โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอนเงินเข้า บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 037-3-28410-6 ชือ่บัญชี บัญชีเงินบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อม
ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบรายงานตัวผ่านช่องทางดังกล่าวภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  
  2) รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์  ระบบรับสมัคร   (reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
(www.lru.ac.th)    หรือ เพจเฟสบุ๊คสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://www.facebook.com/academiclru) 
ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 
    3) รายงานตัวทางไปรษณีย์ ให้นำส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวโดยจ่าหน้าซองจดหมาย
นำส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 4) รายงานตัวด้วยตนเอง   ให้นำหลักฐานและเอกสารการรายงานตัว   ไปรายงานตัว เข้า เป็น
นักศึกษาใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ภายในวันจันทร์ที่         23 
พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย
ตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประกาศในขณะนั้น   
 
 3. หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว  
 1) แบบฟอร์มรายงานตัว สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) 
หรือ เพจเฟสบุ๊คสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://www.facebook.com/academiclru) จากนั้นกรอก
ข้อมูลการรายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์  
             2) หลักฐานประกอบการรายงานตัว มีดังนี้  

-  สำเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนผลการเรยีน (ร.บ.1 หรือ ป.พ.1) ฉบบัจบหลักสูตรรับรองสำเนา 
ถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ 
   -  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ 
 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 เลขท่ี 234  ถนน เลย - เชียงคาน  ตำบลเมือง 
 อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 
 รหัสไปรษณีย์  42000 
 
                 
        
        
      

http://www.lru.ac.th/
https://www.facebook.com/academiclru
http://www.lru.ac.th/
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 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้รายงานตัวยังไม่มีใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนผลการเรียน (ร.บ.1 หรือ ป.พ.1) ฉบับจบ
หลักสูตรในวันที่ขอรายงานตัว สามารถนำส่งงานทะเบียนและประมวลผลภายในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (วันจันทร์ที่ 6 
มิถุนายน 2565) ถ้าหากไม่นำส่งตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ายังไม่จบหลักสูตรจากสถาบันเดิมซึ่งจะทำให้ขาด
คุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาและจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

            4. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
 1)  ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ  จำนวน 1,000 บาท  
 2) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 500 บาท   
 3) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นภาคเรียน
ของแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชา ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ   
   สำหรับหลักฐานและเอกสารรายงานตัวฉบับจริงให้นำส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม  
8  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หรือที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 
(วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565)   
 
  5. ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจจะสมัครและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพิ่มเติม 
     หากผู้ ที่ สนใจจะสมั ครในหลั กสู ตรและสาขาวิ ชาที่ ไม่ มี การคั ดเลื อก ยกเว้นหลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต  
ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สามารถสมัครโดยชำระค่าสมัคร 200 บาท จากนั้นให้เลือกวิธีการรายงานตัว
เข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดข้อ 2  และหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายละเอียดข้อ 3 

     ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

 
 
@lru_academic   Line Official Account   
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
อีเมล : lru.academic@gmail.com   
โทรศัพท์ 042 - 835224 - 8 ต่อ 41127 - 41132  โทรศัพท์/โทรสาร 042 - 813060                   

mailto:lru.academic@gmail.com

