ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
-------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
โดยผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ทุกสาขาวิชา กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยให้ผู้สมัครและเลือก
เป็นลำดับที่ 1 ของแต่ละสาขาวิชาดำเนินการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน คลิปวิดีโอ และจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการ
คัดเลือก ดังนี้
1.1 สิ่งที่ต้องจัดส่งเพื่อประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
1.1.1 หลักฐานแสดงผลการเรียน
1) สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียน
5 ภาคเรียน
2) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผล
การเรียน 6 ภาคเรียน
1.1.2 แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ โดยดาวโหลดที่ลิงก์ t.ly/rPMN
1.1.3 แฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio)
1.1.4 คลิปวิดีโอ (Video Clip)
1.2 การจัดหลักฐานแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองความประพฤติ แฟ้มสะสมผลงานและ
คลิปวิดีโอเพื่อประกอบการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานแสดงผลการเรียน แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ โดยดาวน์โหลดที่
ลิ ง ก์ t.ly/rPMN แฟ้ ม สะสมผลงาน และคลิ ป วิ ด ี โ อตามลิ ง ก์ t.ly/Apui ตั้งแต่ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ให้ ดู
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากไม่จัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจัดส่งไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้สมัคร
สละสิทธิ์ในการคัดเลือก
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2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครนำส่งหลักฐานแสดงผลการ
เรียน และหนังสือรับรองแพทย์ ยื่น ในวันสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์ส อบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 19315 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อนึ่ง หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศนี้
มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์ผู้สมัครสามารถเลือกดำเนินการได้ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
ผู้สมัครสามารถเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทุกสาขาวิชาได้ ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์มายังมหาวิทยาลัย ภายในวัน จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม
2565 โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ทางใดทางหนึ่งดังนี้
1) รายงานตัวทางไลน์ @lru_academic โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 037-3-28410-6 ชื่อบัญชี บัญชีเงินบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและใบรายงานตัวผ่านช่องทางดังกล่าว ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
2) รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร(reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp)
ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเลย และสามารถศึกษารายละเอียดและขั้ นตอนการรายงานตัวได้ ทางเว็บไซต์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเลย
(www.lru.ac.th) หรือเพจเฟสบุ๊คสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://www.facebook.com/academiclru)
ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
3) รายงานตัวทางไปรษณีย์ ให้นำส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว โดยจ่าหน้าซอง
จดหมายนำส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
เรียน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลขที่ 234 ถนน เลย - เชียงคาน ตำบลเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์ 42000

4) รายงานตั ว ด้ ว ยตนเอง ให้ น ำหลั ก ฐานและเอกสารการรายงานตั ว ไปรายงานตั ว เข้ า เป็ น
นั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย 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
มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา กำหนดการและวิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภายในวันเสาร์
ที่ 21 พฤษภาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

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

