
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) 
ประจำปีการศึกษา 2565 

   
       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยมาแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมีผู้สนใจ
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาเพ่ิ มเติมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 
พฤษภาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้    

 

1.  หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่  
 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 
1.  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 111401 

2.  วิศวกรรมการออกแบบและผลิต  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 111402 

3.  วิศวกรรมการออกแบบและผลิต  (รับอนุปริญญาหรือ ปวส. หรือเทียบเท่า)   111202 
4.  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 111403 

5.  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับอนุปริญญาหรือปวส. หรือเทียบเท่า) 111203 

6.  วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 111404 
      

1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 

1.  คณิตศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12402 
2.  เคมีประยุกต ์(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12404 

3.  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12405 

4.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12406 
5.  เทคโนโลยีสารสนเทศ (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า) 12207 

6.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12407 

7.  เกษตรศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12408 
8.  อาหารและโภชนาการ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12409 

9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12411 
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(ต่อ)  
คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 
10. สัตวศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12412 

11. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 12413 

 
 1.3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 

1.  การพัฒนาชุมชน (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13401 

2.  ภาษาอังกฤษ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13402 
3.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13403 

4.  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13405 

5.  ภาษาไทย (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13406 
คณะวิทยาการจัดการ  

6.  การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 13408 
 

1.4  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 

1.5  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 

รัฐประศาสนศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 15401 
 

1.6  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 
นิติศาสตร์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 16401 

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 
 1. ทัศนศิลป์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 110401 

 2. ดิจิทัลอาร์ต  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 110402 

 3. ดุริยางคศิลป์  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) 110403 
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1.7  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 

คณะวิทยาการจัดการ รหัส 
1.  การบัญชี (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 14401 

2.  การบัญชี (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า) 14201 
 

1.8  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
คณะวิทยาการจัดการ รหัส 

1.  การตลาดดิจิทัล (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 14402 

2.  การจัดการ (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 14403 
3.  การจัดการ (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า) 14203 

4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 14404 

5.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า) 14204 
6.  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 14405 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
(รับเพิ่มเติมตามจำนวนที่ยังไม่เกินแผนการรับนักศึกษา) 

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 

คณะวิทยาการจัดการ รหัส 
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
  (คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์) 

11407 

1.9 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 

คณะวิทยาการจัดการ รหัส 
 เศรษฐศาสตร์ (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 19401 
 

1.10  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 

คณะวิทยาการจัดการ รหัส 
 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 18401 
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1.11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รับเพิ่มเติมตามจำนวนที่ยังไม่เกิน แผนการรับ
นักศึกษา) 

คณะ/สาขาวิชา จังหวัดเลย 
คณะครุศาสตร ์ รหัส 
1. ศิลปศึกษา (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
    (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip) 

11411 

2. ดนตรีศึกษา (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
    (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip) 

11415 

3. นาฏศิลป์ (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
    (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip) 

11416 

4. วิทยาศาสตร์ทั่ว่ไป (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
    (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip) 

11406 

5. เคมี (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
    (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip) 

11407 

6. ชีววิทยา (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
    (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip) 

11408 

7. ฟิสิกส์ (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
    (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip) 

11409 

8. คอมพิวเตอร์ศึกษา (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
    (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip) 

11410 

9. อุตสาหกรรมศิลป์ (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
    (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip) 

11414 

10. บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 
     (คัดเลือกจาก E-Portfolio และ Video Clip)  

11417 

 

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
2.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายจะต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
ของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565   (สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2565) 
           2.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.3  ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
2.4  ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
2.5  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  ในพุทธศาสนา (เมื่อเข้าศึกษา) 
2.6  มีความประพฤติเรียบร้อย 

           2.7  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 

1 วศ.บ. 
วิศวกรรมโยธาและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

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

2 วศ.บ. 
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

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

3 วศ.บ. 
วิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิต 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)     
  หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

4 วศ.บ. 
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

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

5 วท.บ. คณิตศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

6 วท.บ. เคมีประยุกต์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

7 วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

9 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
หรือ 
 - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้าน 
  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10 วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือกำลังศึกษาระดับ อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 

11 วท.บ. อาหารและโภชนาการ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
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12 วท.บ. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

13 วท.บ. สัตวศาสตร์ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 

14 วท.บ. 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกำลังกาย 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

15 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

16 ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวง 
  ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

17 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

18 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

19 ศศ.บ. 
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
เพ่ือ 
การสื่อสาร 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

20 ศป.บ. ภาษาไทย - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

21 ศป.บ. ทัศนศิลป์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

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

23 รป.บ. ดุริยางคศิลป์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

24 น.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

25 
 

บช.บ. นิติศาสตร์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

26 บธ.บ. การบัญชี  

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี 

27 บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 
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28 บธ.บ. การจัดการ 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามหลักสูตรของกระะทรวง 
  ศึกษาธิการ หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
  หรือเทียบเท่า 

29 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ    
  เทียบเท่า หรือ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเทียบเท่า ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่   
  เกี่ยวข้อง 

30 บธ.บ. 
การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเทียบเท่า 

31 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หรือระดับ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของ   
 กระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 

32 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์  
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
  หรือเทียบเท่า 

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

34    ค.บ. ศิลปศึกษา  - กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

35 ค.บ. ดนตรีศึกษา - กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

36 ค.บ. นาฏศิลป์ - กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

37 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   

38 ค.บ. เคมี - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   

39 ค.บ. ชีววิทยา - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   

40 ค.บ. ฟิสิกส์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   

41 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา - กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

42    ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

43    ค.บ. 
บรรณารักษศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
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4.  กำหนดการรับสมัครและรับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
วันที่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565  
ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 
 

สมัครและรายงานตัว (รายงานตัวได้เฉพาะกรณีสาขาวิชาที่ไม่มีการ
สอบคัดเลือก) ทางไลน์ @lru_academic  โดยชำระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 037-3-

28410-6 ช่ือบัญชี บัญชีเงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและใบรายงานตัวผ่านช่องทางดังกล่าว 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565  
ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 

สมัครและรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต (รายงานตัวได้เฉพาะกรณี

สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก) ที่เว็บไซต์  

ระบบรับสมัคร (reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสามารถศึกษารายละเอียดและข้ันตอน

การรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) 
หรือ เพจเฟสบุ๊คสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(https://www.facebook.com/academiclru) 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565  
ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 
 

สมัครและรายงานตัวทางไปรษณีย์  
ให้นำส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว 
โดยจ่าหน้าซองจดหมายนำส่ง 

            ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 เลขท่ี 234  ถนน เลย - เชียงคาน  ตำบลเมือง 
 อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 
 รหัสไปรษณีย์  42000 

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 
ถึงวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 

สมัครด้วยตนเอง 
ให้นำหลักฐานและเอกสารการสมัครและไปรายงานตัวเข้า เป็น
นักศึกษาใหม่ที่  งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
หรือที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 
กำหนดการรับสมัครและการรายงานตัวทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สมัครทุก
สาขาวิชา ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาและหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายช่ือผู้สมัคร 
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วันที่ รายละเอียด 
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  
ถึงวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 

ส่งข้อมูล/เอกสารประกอบการคัดเลือก 
เฉพาะผู้สมัครที่เลือกลำดับที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
นำส่ง E-portfolio และ Video Clip (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร) 

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา 
ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

เพ่ือเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 
ถึงวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

กิจกรรมปฐมนิเทศ/เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ 

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 
 

      การสมัครและรายงานตัวด้วยตนเอง  ให้นำหลักฐานและเอกสารการสมัครและไปรายงานตัว
เข้า เป็นนักศึกษาใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น  1 อาคารเรียนรวม 8 
ชั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 
2565 ถึงวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประกาศในขณะนั้น   
5. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัว  

5.1 แบบฟอร์มรายงานตัว สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (www.lru.ac.th)  หรือ  
เพจเฟสบุ๊คสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://www.facebook.com/academiclru) จากนั้นกรอกข้อมูล
การรายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์  
     5.2 หลักฐานประกอบการรายงานตัว มีดังนี้  

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

 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้รายงานตัวยังไม่มีใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนผลการเรียน (ร.บ.1 หรือ ป.พ.1) ฉบับจบ
หลักสูตรในวันที่ขอรายงานตัว สามารถนำส่งงานทะเบียนและประมวลผลภายในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (วันจันทร์ที่  
6 มิถุนายน 2565) ถ้าหากไม่นำส่งตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ายังไม่จบหลักสูตรจากสถาบันเดิมซึ่งจะทำให้ขาด
คุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาและจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
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6.  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
 6.1  ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอ่ืน  ๆจำนวน 1,000 บาท  

6.2  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 500 บาท   
6.3  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นภาคเรียนของ

แต่ละหลักสูตรและสาขาวิชา ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ    
 สำหรับหลักฐานและเอกสารรายงานตัวฉบับจริงให้นำส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หรือที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (วันจันทร์
ที่ 6 มิถุนายน 2565)  

 ทั้งนี้ กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในประเภทรับตรง ประเภททั่วไป น้อยกว่า 10 คน  มหาวิทยาลัย 
อาจจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น  และให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2565  ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก 

      ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

            (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์) 
                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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