
 
 

  
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา  2565 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

   -------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดย
ผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่  1 ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้  
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ทุกสาขาวิชา กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยให้ผู้สมัครและ
เลือกเป็นลำดับที่ 1 ของแต่ละสาขาวิชาดำเนินการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน คลิปวิดีโอ และจัดส่งเอกสารเพ่ือ
ประกอบการคัดเลือก ดังนี้ 
 

1.1  สิ่งท่ีต้องจัดส่งเพื่อประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 1.1.1  หลักฐานแสดงผลการเรียน  

              1) สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า ให้ ใช้ผล      
การเรียน 5 ภาคเรียน  

              2) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผล
การเรียน 6 ภาคเรียน  
 1.1.2  แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ โดยดาวโหลดท่ีลิงก์ t.ly/rPMN 
 1.1.3  แฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio)  

      1.1.4  คลิปวิดีโอ (Video Clip) 
          1.2 การจัดหลักฐานแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองความประพฤติ แฟ้มสะสมผลงานและ  

คลิปวิดีโอเพื่อประกอบการคัดเลือก  
                      ให้ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานแสดงผลการเรียน  แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ โดย      
ดาวโหลดที่ลิงก์ t.ly/rPMN แฟ้มสะสมผลงาน และคลิปวิดีโอตามลิงก์ t.ly/Apui  ตั้งแต่วันที่ 4  - 17 เมษายน 2565  
ให้ดูรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากไม่จัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจัดส่งไม่ครบถ้วนจะถือว่า
ผู้สมัครสละสิทธิ์ในการคัดเลือก 
       
  

https://drive.google.com/file/d/1qUQJK42c3TSmd0Ompxq5jFkvOMaqpqx-/view
https://drive.google.com/file/d/1qUQJK42c3TSmd0Ompxq5jFkvOMaqpqx-/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFysP2AgFA3nifwkLN1U3okndsM46eYL9ncdv6TpRcDNgNQQ/closedform
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  2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
            มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ให้ผู้สมัครจัดส่งหลักฐาน 
แสด งผลการ เรี ยน  โดยจั ดท ำ เป็ น ไฟล์ ใน รูป แบ บ ไฟ ล์   PDF และจั ดส่ งผ่ าน  Google Form ห รือที่ ลิ งก์  
https://forms.gle/1PRqCHJAcjmtj9Dv6  หรือคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 เมษายน 2565 
หากไม่จัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการคัดเลือก 

 
    
 

 
  1) สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียน 

5 ภาคเรียน  
          2) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการ

เรียน 6 ภาคเรียน  
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
          มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้ให้ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานแสดงผล
การเรียน หนังสือรับรองแพทย์ แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) และคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 เมษายน 2565  โดยดู
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 24 
เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 19315 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 อนึ่ง หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศนี้  
มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์ผู้สมัครสามารถเลือกดำเนินการได้ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  ผู้สมัครสามารถเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทุกสาขาวิชาได้ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์มายังมหาวิทยาลัย ภายในวัน อังคารที่ 3 
พฤษภาคม 2565  โดยผ่านช่องทางดังนี้ 
  1) รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร (reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสามารถศึกษารายละเอียดและข้ันตอนการรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย (https://lru.ac.th/) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565  
   2) รายงาน ตั วท างไป รษ ณี ย์  ให้ น ำส่ งห ลั ก ฐานและ เอกส ารป ระกอบ การราย งาน ตั ว 
โดยจ่าหน้าซองจดหมายนำส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      
ถึงวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 
                                                   

 

 

 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

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

                 
        

https://forms.gle/1PRqCHJAcjmtj9Dv6
https://reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp
https://lru.ac.th/
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   3)  รายงานตัวด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานและเอกสารการรายงานตัว ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ใหม่ที ่  งานทะเบียนและประมวลผล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ถึงวันอังคารที ่3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประกาศในขณะนั้น  

 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา กำหนดการและวิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภายในวันพุธที ่27 เมษายน 2565  

 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565        
 
 
 

                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์) 
                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 

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