
                       
                                                                                                                                                     

                                                                  
 

                                                                                                                                                                               

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) 

ประจำปีการศึกษา 2566 
เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 

  ---------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  (รอบรับตรง) 

ประจำปีการศึกษา 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออก
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566                 
เพ่ือเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นดังนี้ 
 
          1.  หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่  
 

 

      1.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย การคัดเลือก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส จำนวน 
1.  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 

111401 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

2.  วิศวกรรมการออกแบบและผลิต  
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 

111402 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

3.  วิศวกรรมการออกแบบและผลิต  
(รับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า)   

111202 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

4.  วิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์  
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 

111403 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

5.  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
(รับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า) 

111203 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

6.  วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง  
(รับ ม.6 หรอืเทียบเท่า) 

111404 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 

      

  1.2  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
ศูนย์ฯ  

จังหวัดขอนแก่น 
การคัดเลือก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
 สาธารณสุขศาสตร์ (รบั ม.6 หรือเทียบเท่า) 12401 60 52401 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

   
  1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส จำนวน 
1.  คณิตศาสตร ์(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12402 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
2.  ฟิสิกส์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12403 15 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
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คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส จำนวน 
3.  เคมีประยุกต์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12404 15 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
4.  วิทยาศาสตรช์ีวภาพ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12405 15 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
5.  วิทยาการคอมพิวเตอร ์(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12406 60 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
6.  เทคโนโลยสีารสนเทศ (รบั ม.6 หรือเทียบเท่า) 12407 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
7.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (รบัอนปุริญญา หรือ 
ปวส. หรือเทียบเท่า) 

12207 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

8.  เกษตรศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12408 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
9.  อาหารและโภชนาการ (รบั ม.6 หรือเทียบเทา่) 12409 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
10. เทคโนโลยีอาหาร (รับ ม.6 หรือเทยีบเท่า) 12410 15 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 

12411 15 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

12. สัตวศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12412 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
13. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 

12413 60 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 
 

    1.4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
ศูนย์ฯ  

จังหวัดขอนแก่น 
การคัดเลือก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
1.  การพัฒนาชุมชน (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13401 20 - - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
2.  ภาษาอังกฤษ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13402 60 53402 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
3.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13403 30 53403 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
4.  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 

13405 30 53405 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

5.  ภาษาไทย (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13406 30 - - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
คณะวิทยาการจัดการ  
6.  การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(รับ ม.6 หรอืเทยีบเท่า) 

13408 30 - - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 
            1.5  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 
 
 
 
 

              
  
   
 
 
 

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย การคัดเลือก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส จำนวน 
 1. ทัศนศิลป์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 110401 15 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
 2. ดิจิทัลอาร์ต (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 110402 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
 3. ดุริยางคศิลป์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 110403 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
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   1.6  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
ศูนย์ฯ  

จังหวัดขอนแก่น 
การคัดเลือก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
รัฐประศาสนศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 15401 120 55401 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 
 

               1.7  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
ศูนย์ฯ  

จังหวัดขอนแก่น 
การคัดเลือก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
นิติศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 16401 60 56401 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 
                1.8  หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
ศูนย์ฯ  

จังหวัดขอนแก่น 
การคัดเลือก 

คณะวิทยาการจัดการ รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
1.  การบัญชี (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 14401 60 54401 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
2.  การบัญชี (รับอนปุริญญา หรือ ปวส. หรือ
เทียบเท่า) 

14201 30 - - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

       
    1.9  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
ศูนย์ฯ  

จังหวัดขอนแก่น 
การคัดเลือก 

คณะวิทยาการจัดการ รหัส จำนวน รหัส จำนวน 
1.  การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 14402 30 54402 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
2.  การจัดการ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 14403 60 54403 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
3.  การจัดการ (รับอนุปริญญา หรอื ปวส. หรือ
เทียบเท่า) 

14203 30 - - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (รบั ม.6 หรือ 
เทียบเทา่) 

14404 30 54404 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

5.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  
(รับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า) 

14204 30 - - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

6.  การจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 

14405 60 54405 20 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

7. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (รับ ม.6 
หรือเทียบเท่า)      

14407 20 - - สอบสัมภาษณ ์

 
               1.10 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย การคัดเลือก 
คณะวิทยาการจัดการ รหัส จำนวน 
 เศรษฐศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 19401 15 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
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              1.11  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา                                                        จังหวัดเลย การคัดเลือก 

คณะวิทยาการจัดการ รหัส จำนวน 
 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (รับ ม.6 หรอืเทยีบเท่า) 18401 30 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 
   1.12  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย การคัดเลือก 
 คณะครุศาสตร์ รหัส จำนวน 
1.  การศึกษาปฐมวัย (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11401 20 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นคร ู
2.  การประถมศึกษา (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11402 20 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นคร ู
3.  ภาษาอังกฤษ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11403 20 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก 
4.  ภาษาไทย (รับ ม.6 หรอืเทียบเท่า) 11404 40 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก 
5.  สังคมศึกษา (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11405 40 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก 
6.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11406 40 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก 
7.  ชีววิทยา (รบั ม.6 หรือเทียบเท่า) 11408 20 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก 
8. คอมพิวเตอร์ศึกษา (รบั ม.6 หรือเทียบเทา่) 11410 20 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก 
9. คณิตศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11411 40 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก 
10. พลศึกษา (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11412 40 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาปฏิบัต ิ
11. ศิลปศึกษา (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11413 20 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาปฏิบัต ิ
12. ดนตรีศึกษา (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11415 20 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาปฏิบัต ิ
13. นาฏศิลป์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 11416 20 สอบวิชาพื้นฐาน วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาปฏิบัต ิ

 

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
2.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
จะต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 (วันอังคารที ่6 มิถุนายน 2566)  
           2.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.3  ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤตเิสื่อมเสีย 
2.4  ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
2.5  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  ในพุทธศาสนา 
2.6  มีความประพฤติเรียบร้อย 
2.7  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัตเิฉพาะหลกัสูตร 
1 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

 2 วศ.บ. วิศวกรรมการออกแบบและผลิต - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)     
  หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

 3 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนกิส์ 

- กำลงัศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางช่างอุตสาหกรรม  
  หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
  สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า สาขาวิชางาน 
  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม  
  และ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความ 
  เห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

 4 วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ 
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
  หรืออนุปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   

 5 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

 6 วท.บ. คณิตศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

 7 วท.บ. ฟิสิกส์  - กำลังศกึษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

 8 วท.บ. เคมีประยุกต์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

 9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

10 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

11 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้าน 
  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

12 วท.บ. เกษตรศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือกำลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

13 วท.บ. อาหารและโภชนาการ - กำลงัศกึษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

14 วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

15 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

16 วท.บ. สัตวศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 
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ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัตเิฉพาะหลกัสูตร 
17 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 

การออกกำลังกาย 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

18 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

19 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
20 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

21 ศศ.บ. ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

22 ศศ.บ. ภาษาไทย - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

23 ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวง 
  ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

24 ศป.บ. ทัศนศิลป์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

25 ศป.บ. ดิจิทัลอาร์ต - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 

26 ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

27 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

28 น.บ. นิติศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่า 

29 บช.บ. การบัญชี  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ  
  หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี 

30 บธ.บ. การตลาดดิจิทัล - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 

31 บธ.บ. การจัดการ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามหลักสูตรของกระะทรวง 
  ศึกษาธิการ หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทยีบเท่า 

32 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ    
  เทียบเท่า หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนยีบัตร 
  วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
  เทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

33 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเทียบเท่า 

34 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของ 
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า   
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ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัตเิฉพาะหลกัสูตร 
35 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
  หรือเทียบเท่า 

36 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเทียบเท่า 

37 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

38 ค.บ. การประถมศึกษา - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

39 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

40 ค.บ. ภาษาไทย - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
41 ค.บ. สังคมศึกษา - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
42 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
43 ค.บ. ชีววิทยา - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   

44 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

45 ค.บ. คณิตศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

46 ค.บ. พลศึกษา - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

47 ค.บ. ศิลปศึกษา  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

48 ค.บ. ดนตรีศึกษา - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

59 ค.บ. นาฏศิลป์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 

4.  กำหนดการรับสมัคร  
 

วันที่ รายละเอียด 
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  

สมัครผ่านทางโรงเรียน 
สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ โดยยื่นใบสมัครผ่านอาจารย์แนะแนว หรือผู้ที่
โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับสมัคร 

วันจันทร์ที ่17 ตุลาคม 2565 ถึง 
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 

สมัครทางไปรษณียห์รือทางอินเทอร์เน็ต  
ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร 
หรือทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
ถึง วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 

สมัครด้วยตนเอง 
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ประกาศรายช่ือผู้สมัคร และรายช่ือผู้ที่ต้องสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) 
เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา  

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)  
เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา  
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วันที่ รายละเอียด 
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  

เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณห์ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

วันอาทิตยท์ี่ 25 ธันวาคม 2565 สอบสัมภาษณ์/สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ  
เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา 
ภายในวันอาทติย์ที่ 8 มกราคม 
2566 

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) 

พฤษภาคม 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศ/เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ 

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 
 
 
5. หลักฐานการสมัคร 
 

5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง  สามารถรับได้ที่งานทะเบียน
และประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หรือทีศู่นย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) 
หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th 

5.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1) จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม  
(GPA) 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ (GPA) 6          
ภาคเรียน สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาใบ
ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุ (GPA) 3 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของ
ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และ (GPA) 4 ภาคเรียนสำหรับผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
 5.3 ค่าสมัคร 200 บาท 
 
6. วิธีการสมัคร 
   

 6.1 สมัครผ่านทางโรงเรียน ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 5 และ สมัครกับ
อาจารย์แนะแนว หรือผู้ที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับสมัคร 
 6.2  สมัครทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้จากด้านหลังใบ
สมัครหรือทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)  
 6.3  สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน  พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 5 และยื่นใบ
สมัครที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย หรือศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) ต้ังแต่เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ 
- อาทิตย์ เว้นเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ  
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7. ผู้สมัครในหลักสูตร สาขาวิชาทีไ่ม่มีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ และมีความประสงค์จะรายงาน
ตัวเข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ต้องรอประกาศผลการคัดเลือก ทั้งในกรณีสมัครผ่านทางโรงเรียน ทางไปรษณีย์ ทางอินเทอร์เน็ต            
และสมัครด้วยตนเองสามารถเลือกรายงานตัวได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 
 7.1 รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร (reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวได้จากด้านหลังใบสมัคร
หรือทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 28 
พฤศจิกายน 2565 
 7.2 รายงานตัวทางไปรษณีย์ ให้นำส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวตามข้อ 8 และสามารถ
ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร และสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวได้
จากด้านหลังใบสมัครหรือทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง
วันจนัทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
 7.3 รายงานตัวด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวตามข้อ 8 ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 
2565 ถึงวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ  
 
8. หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว 
 8.1 แบบฟอร์มรายงานตัว โดยสามารถขอรับในวันรายงานตัวหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเลย www.lru.ac.th จากนั้นกรอกข้อมลูการรายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์  
 8.2 หลักฐานการศึกษา สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) ฉบับจบหลักสูตร                 
จำนวน 3 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือ กรณียังไม่จบหลักสูตรขอให้นำหลักฐานที่แสดงว่าจบหลักสูตร              
จำนวน 3 ฉบับ ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลภายในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันอังคารที่ 6 
มิถุนายน 2566) ถ้าหากไม่นำส่งตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ายังไม่จบหลักสูตรจากสถาบันเดิม ซึ่งจะทำให้ขาด
คุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษา และจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 8.3 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่นักศึกษาต้องชำระในวันรายงานตัวประกอบด้วย 
               8.3.1 คา่ธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท  
               8.3.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 500 บาท  
               8.3.3 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเรียกเก็บในลักษณะเหมา
จ่ายเป็นภาคเรียนของแต่ละหลักสูตร  แต่ละสาขาวิชา ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศนี้ 
  (1) รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต ชำระเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน ซึ่งข้อมูลจะได้จากระบบการรับ
สมัครตามข้ันตอนแนบท้ายประกาศ 
  (2) รายงานตัวทางไปรษณีย์ ชำระเงินทีไ่ปรษณีย์โดยใช้ตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติตามขั้นตอนแนบท้ายประกาศ 
 (3) รายงานตัวด้วยตนเอง ชำระเงินที่งานการเงิน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) 
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9. ทุนการศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหลายประเภทไว้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และเพ่ือเป็นทุนอุดหนุน
การศึกษา ได้แก่ 
 9.1  ทุนจากรัฐบาลจัดสรรให้นักศึกษาตามโครงการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.)  และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) นักศึกษาต้องใช้ทุนคืนเมื่อสำเร็จการศึกษาและมีงานทำแล้ว  
 9.2 ทุนให้เปล่าจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค แบบต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่อง 

9.3  ทุนดอกผลจากเงินบริจาคของมูลนิธิ ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไป  
9.4  ทุนทำงาน 
9.5  ทุนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
9.6  ทุนการศึกษาสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 25,000 บาท ซึ่งบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน
กลุ่มฯ ให้ทุนการศึกษา ภาคเรียนละ 17,500 บาท (70%) นักศึกษาต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 7,500 บาท  
(30%) หากสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงานในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ในกลุ่มฯ ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ เป็นเวลา 2 ปี  หากไม่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จะต้องใช้
ทุนการศึกษาตามเงื่อนไข 

ทั้งนี้ กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในรอบรับตรง รอบทั่วไป และรอบสุดท้าย น้อยกว่า 10 คน
มหาวิทยาลัยอาจจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น และให้นักศึกษาเลือกหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเปิด
การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 ที่มิใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ)์   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
   
 
 
 

 
                                         
 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อีเมล: lru.academic@gmail.com     
โทรศัพท:์ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41127 – 41132  
โทรศัพท/์โทรสาร: 042 - 813060  

@lru_academic 
Line Official Account 

สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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                                                                                                      (ออกรหัสโดยกรรมการรับสมัคร) 
           

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) 
ประจำปีการศึกษา 2566 

เพ่ือเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน่ 
--------------------------------------------------------- 

ข้อมูลผู้สมัคร 
ช่ือ (นาย/นางสาว)……….…………………………นามสกลุ ........................................เกดิวันท่ี……….เดือน...............……………พ.ศ………………………… 
เลขบัตรประชาชน กำลังศึกษา/สำเรจ็การศึกษาระดบั.................................................................
จากสถานศึกษา……………………………………………… อำเภอ………………..….... จังหวัด....……...…………….. แผนการเรียน....................................... 
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA).............................ที่อยู่ที่ตดิต่อได้สะดวก  บา้นเลขท่ี ………..หมู่ที…่…..ตรอก/ซอย…………………......................…………...
ตำบล………..………..………......อำเภอ…........................………………จังหวัด……..…..................…..……… รหัสไปรษณยี์ ...........................................
หมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้สะดวก……….......................................... ช่ือบิดา......…………................................................................................
ช่ือมารดา……..………………...…..………............................…..หมายเลขโทรศัพท์ของบิดา หรือ มารดา.................................................................  
ขอสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้   

ลำดับ ช่ือสาขาวิชา รหัสสาขาวิชา 
1   
2   
3   

หมายเหตุ  ผู้สมัครทีเ่ลือกลำดับที่ 1 หลักสตูรครศุาสตรบณัฑิตทุกสาขาวิชา หรือหลักสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 
ควรเลือกสาขาวิชาอื่นๆ เป็นลำดบัท่ี 2 และลำดับที่ 3 
 
หลักฐานการสมัคร  
               สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว) 

   ค่าสมัคร 200 บาท หรือ ธนาณัติ 200 บาท กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือสำเนาใบโอนเงินผ่านธนาคาร กรณีทางอินเทอร์เน็ต 
               ซองจดหมาย ติดแสตมป์ 5 บาท และจ่าหน้าซองถงึตนเอง (สำหรับผูส้มัครทางไปรษณยี์)  
                        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานที่นำมาสมัครถูกต้องตามความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของ   
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หากภายหลังพบว่าขาดคณุสมบัติตามประกาศ  ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดัสิทธิ์เข้าศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ   ทั้งสิ้น 
 

ลงช่ือ .......................................................................... ผูส้มัคร 
(....................................................................) 

  วันท่ี.................. เดือน ..............................พ.ศ. ............. 
 

สำหรับกรรมการรบัสมัคร 
 

   หลกัฐานครบ 
   หลกัฐานไม่ครบขาด .............................  
   อื่น ๆ ................................................... 
ลงชื่อ ...............................................กรรมการรับสมัคร 
     (...................................................) 
     ............/............................./............ 

 

ค่าสมัคร..............................................................บาท 
เลขที่ใบเสร็จ...................................................... 
 
ลงชื่อ .....................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
       (...................................................) 
      ............/............................./............ 

หมายเหต ุ  1.  กรณีที่สมัครแล้วหากตอ้งการเปลี่ยนสาขาวิชา  ต้องสมัครใหมเ่ท่าน้ัน 
  2.  กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในรอบรับตรง รอบทั่วไป และรอบสุดท้าย น้อยกว่า 10 คนมหาวิทยาลัยอาจจะไม่เปิดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชานั้น และให้นักศึกษาเลือกหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 ที่มิใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 


