
 

 
                                                              
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖ 
-------------------------------------------- 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  
รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยในการรายงานตัวและการชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  

 ๑. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตาม

กำหนดการ ดังนี้ 
  ๑.๑  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของแต่ละสาขาวิชาให้
ดำเนินการดังนี้ 
   ๑.๑.๑  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง ตามรายชื่อในบัญชี ๑ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
โดยเลือกใช้วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดข้อ ๒ หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียด
ข้อ ๓ และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๔ 

  ๑.๑.๒  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในแต่ละสาขาวิชา
ตามรายชื่อในบัญชี ๒ สามารถดำเนินการ ดังนี้ 
    ๑.๑.๒.๑ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
ให้รอการติดต่อจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ซึ่งจะเรียกตัวให้ไป
รายงานตัวแทนตามจำนวนที่มีผู้สละสิทธิ์และตามลำดับสำรองที่ได้รับการคัดเลือก 
    ๑.๑.๒.๒  สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ต้องการรายงานตัวในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยไม่รอผลการสละสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงให้แจ้งความประสงค์เลือก
หลักสูตร สาขาวิชาใหม่และรายงานตัวภายในวันอาทิตย์ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รายงานตัวตาม 
ข้อ ๑.๑.๒.๑ ในกรณีท่ีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ โดยเลือกใช้วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียด 
ข้อ ๒ หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียดข้อ ๓ และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษา
ต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๔ 
  ๑.๒  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาและทำสัญญารับทุนการศึกษา ตามกำหนดการของสาขาวิชา  
  ๑.๓  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร สาขาวิชาที่มีการคัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
(GPA) สามารถรายงานตัวตามรายละเอียดข้อ ๒ หลักฐานเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียดข้อ ๓ และเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๔ 
 

  



 
 
 
 ๒.  วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาสามารถเลือกดำเนินการได้ทางใดทางหนึ่งดังนี้ 
  ๒.๑ รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต ์ระบบรับสมัคร (reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
(www.lru.ac.th) ทัง้นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอาทติย์ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๖  
  ๒.๒ รายงานตัวทางไปรษณีย์ ให้นำส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว โดยจ่าหน้าซอง
นำส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๖   
    
     
     
    
 
   ๒.๓ รายงานตัวด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
ที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย หรือเคาน์เตอร์จุดให้บริการ ณ อาคารงานบัณฑิตศึกษา หรือศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ วันที่ ๓ – ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวัน
เสาร์ - อาทิตย์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่มาติดต่อราชการ  
 

  ๓. หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว 
   ๓.๑ แบบฟอร์มรายงานตัว สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lru.ac.th จากนั้นกรอกข้อมูลการ
รายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์
   ๓.๒ หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lru.ac.th 
จากนั้นเขียนชื่อ – สกุล ด้วยตัวบรรจงและลงลายมือชื่อ ณ วันที่รายงานตัว 
   ๓.๓ หลักฐานประกอบการรายงานตัว มีดังนี้  
     (๑) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบี ยนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ ห รือ ปพ.๑)  
ฉบับจบหลักสูตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ ฉบับ  
     (๒) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ  
 

 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้รายงานตัวยังไม่มีใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ หรือ ปพ.๑) 
ฉบับจบหลักสูตรในวันที่ขอรายงานตัว สามารถนำส่งงานทะเบียนและประมวลผลภายในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 
(วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) ถ้าหากไม่นำส่งตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ายังไม่จบหลักสูตรจากสถาบันเดิม ซึ่ง
จะทำให้ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษา และจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
  

 ๔. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา คา่คูม่ือนักศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
  ๔.๒ ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน ๕๐๐ บาท 
  ๔.๓ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่าย
เป็นภาคเรียนของแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชา ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ 
  

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
 เลขท่ี  ๒๓๔  ถนนเลย – เชียงคาน  ตำบลเมือง 
 อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  รหสัไปรษณีย์  ๔๒๐๐๐ 



 
 โดยในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 
๔๐๓-๓-๑๒๔๔๔-๖ ชื่อบัญชี มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 
 

 สำหรับหลักฐานและเอกสารรายงานตัวฉบับจริง ให้นำส่งงานทะเบียนและประมวลผล ทีเ่คาน์เตอร์จุด
ให้บริการของสำนักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือเคาน์เตอร์
จุดให้บริการอาคารงานบัณฑิตศึกษา หรือศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวดัขอนแก่น ในวันเปิดภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๖ (วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)  
 

 ๕. ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจจะสมัครพร้อมทั้งรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพิ่มเติม 
  ผู้ที่สนใจจะสมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ ไม่ ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สามารถสมัครโดยชำระค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท จากนั้น 
ให้เลือกวิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๒ หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียด
ข้อ ๓ และเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๔ 
 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในครั้งนี้ และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรายงานตัวนักศึกษาทุกประเภทเสร็จสิ้นแล้ว ในกรณี
สาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามีจำนวนไม่ถึง ๑๐ คน หรือ ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัย
อาจจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น และจะเปิดโอกาสให้ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชานั้น เลือก
สาขาวิชาใหม่ที่เปิดได้และมีผู้รายงานตัวไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
       

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ)์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ปฏิทินการรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วิธีการรายงานตัว/สถานที่ หมายเหตุ 
28–29 ธ.ค. 2565  
3 - 8  ม.ค.  2566   
  

นักศึกษาทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นตวัจริง  
 

-  ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ระบบรับสมคัร     
   (reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp) 
- ทางไปรษณีย ์

- ด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์จุดให้บริการของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนช้ัน1อาคารเรียน
รวม 8 ช้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือเคาน์เตอร์
จดุให้บริการอาคารงานบัณฑิตศึกษาหรือศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 

นักศกึษาที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ลำดับสำรองใน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ใหร้อการ
ติดต่อมหาวิทยาลัย 

28–29 ธ.ค. 2565  
3 - 8  ม.ค. 2566   
 

ผู้ที่ยังไม่ ได้สมัครสนใจจะสมัครและ
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพิ่มเติมทุก
หลักสูตร สาขาวิชา ยกเว้นหลักสูตร      
ค รุ ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

สมัครและรายงานตัวตามช่องทางดังนี้ 
- ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์                         
ระบบรับสมัคร
(reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp) 
- ทางไปรษณีย ์

- ด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์จุดให้บริการของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนช้ัน1อาคารเรียน
รวม 8 ช้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือเคาน์เตอร์
จุดให้บริการ ณ อาคารงานบัณฑิตศึกษาหรือศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 

นักศึกษาที่ได้รับการ
คั ดเลื อกเป็ นลำดั บ
สำรองในหลั กสู ตร                   
ครุศาสตรบัณฑิตต้องการ
รายงานตัวในสาขาวิชา
อื่นที่ ไม่ ใช่หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่โดยไม่รอผล
การสละสิทธิ์ของผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวจริงสามารถรายงาน
ตัวได้ 

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีจะต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศกึษา 

1) ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท 

2) ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย จำนวน 500 บาท 

3) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2566 ซึ่งเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นภาคเรียนของแต่ละหลักสูตรและ
สาขาวิชา ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ 

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอนเข้า 

บัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 403-3-12444-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
23-24 พ.ค. 2566 

 
 

ปฐมนิเทศ/เตรยีมความพร้อมสำหรับ
นักศึกษาใหม่ 

หอประชุมขุมทองวิไล กำหนดการปฐมนิเทศ
ติดตามได้ทางเว็บไซต์ 
www.lru.ac.th 

 

 


