
  
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 --------------------------------------- 
   
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี   
รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย จังหวัดเลย นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ค.บ. ๔ ปี และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อ
ปฏิบัติดังนี้   

๑. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้ไป
รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ตามลำดับรายชื่อในประกาศ ที่ห้องรายงานตัว
ที่กำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตามรายละเอียดดังนี้ 

ที่ สาขาวิชา หลักสูตร ห้องสอบสัมภาษณ ์ ห้องรายงานตัว 
๑ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ๔ ปี ๒๓๔๐๑ ๒๓๔๐๒ 

๒ การประถมศึกษา ค.บ. ๔ ปี ๒๓๔๐๔ ๒๓๔๐๓ 

๓ ภาษาอังกฤษ ค.บ. ๔ ปี ๒๓๔๐๗ ๒๓๔๐๖ 

๔ ภาษาไทย ค.บ. ๔ ปี 
๒๓๔๐๘ ลำดับที่ ๑-๔๐ ๒๓๔๐๕  

๒๓๔๐๙ ลำดับที่ ๔๑-๘๐ ๒๓๔๑๐ 

๕ สังคมศึกษา ค.บ. ๔ ปี 
๒๓๓๐๕ ลำดับที่ ๑-๔๐ ๒๓๓๐๔  

๒๓๓๐๗ ลำดับที่ ๔๑-๘๐ ๒๓๓๐๖ 

๖ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. ๔ ปี 
๒๓๓๑๒ ลำดับที่ ๑-๓๐ 

๒๓๓๑๕ 
๒๓๓๑๓ ลำดับที่ ๓๑-๖๐ 

๗ ชีววิทยา ค.บ. ๔ ปี ๒๓๓๐๑ ๒๓๓๐๒ 

๘ คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ๔ ปี ๒๓๓๐๓ ๒๓๓๑๖ 

๙ คณิตศาสตร ์ ค.บ. ๔ ปี 
๒๓๓๑๐ ลำดับที่ ๑-๔๐ 

๒๓๓๐๙ 
๒๓๓๑๑ ลำดับที่ ๔๑-๘๐ 

๑๐ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ บธ.บ. ๔ ป ี
ห้องสหกิจศึกษาศูนย์ปฏิบัติวชิาชีพ 

และ อาคาร ๑๙ ชัน้ ๒ ห้อง ๑๙๒๐๒ 
 
 
 
 



 

ที่ สาขาวิชา หลักสูตร หมายเหตุ 
๑๑ เคมี ค.บ. ๔ ปี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริง 

โดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ ์
สามารถรายงานตัวได้ตัง้แต่บัดนี้เป็นตน้ไป 

ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ 

๑๒ ฟิสิกส์ ค.บ. ๔ ป ี
๑๓ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. ๔ ป ี

๑๔ บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ. ๔ ป ี

  ๒. ผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ให้เข้าสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวัน
อาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้ไปรายงานตัวระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ตามลำดับรายชื่อในประกาศ  
ตามรายละเอียดดังนี้  

ที่ สาขาวิชา หลักสูตร 
ห้องสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์/ 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ประกอบการสอบ 
๑ พลศึกษา ค.บ. ๔ ปี สถานที่สอบฯ อาคารศูนย์กีฬาในร่มและสนามกีฬาร่วมใจ 

สอบสัมภาษณ์ในช่วงเช้า  
     ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และนำแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) มาประกอบการพิจารณา โดยต้องแสดงเอกสาร 
ดังนี้ 
       ๑. ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน 
       ๒. ผลงานกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านจิตอาสา 
       ๓. ผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาพลศึกษา  
สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่าย 
     ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ เตรียมชุดกีฬา สำหรับสอบภาคปฏิบัติ 

๒ ศิลปศึกษา ค.บ. ๔ ปี สถานที่สอบฯ อาคาร ๒๓ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา 
     ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ เตรียมกระดานรองวาด ดินสอ EE ยางลบ หรือ
วัสดุวาดภาพอื่นๆ สามารถนำมาได้เองตามความถนัดของผู้มีสิทธิ์
สอบ และให้นำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาประกอบการพิจารณา  

๓ ดนตรีศึกษา ค.บ. ๔ ปี สถานที่สอบฯ อาคาร ๒๐ ชั้น ๕ ห้อง ๒๐๕๐๓ 
     ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ เตรียมเครื่องดนตรีสากล หรือเครื่องดนตรีไทย 
หรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านตามที่ตนถนัด อย่างน้อย 1 เครื่อง พร้อม
บทเพลงเพื่อการบรรเลงที่แสดงถึงศักยภาพของผู้สมัคร อย่างน้อย 1 
บทเพลง  
     ในกรณีเครื่องดนตรีไฟฟ้า รวมถึงกลุ่มเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ 
เช่น เปียโน กลอง เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีพื้นบ้าน จะมี
การจัดเตรียมเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์เครื่องเสียงไว้โดยสาขาวิชา 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบฯ ควรจัดเตรียม backing track มาด้วยตนเอง ใน
กรณีที่มีการใช้ประกอบการบรรเลงทั้งกลุ่มเครื่องดนตรีและขับร้อง 
และให้นำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาประกอบการพิจารณา 

 



 
 

ที่ สาขาวิชา หลักสูตร 
ห้องสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์/ 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพ่ือใช้ประกอบการสอบ 

๔ นาฏศิลป ์ ค.บ. ๔ ปี สถานที่สอบฯ อาคาร ๒๐ ชั้น ๖ ห้อง ๒๐๖๐๓ 
     ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบฯ เตรียมโจงกระเบน และไฟล์เพลงที่จะใช้
สอบปฏิบ ัติ  ( เป ็นแฟลชไดร ์ฟ หร ือแผ ่นซ ีดี  หร ือไฟล ์ ใน
โทรศัพท ์ม ือถ ือ)  และให้นำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มา
ประกอบการพิจารณา  

  ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ มาสอบตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กำหนด ถ้าไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าสอบและไม่เข้าสอบจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 

  ผู้สมัครเข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา ทั้งที่กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก และที่ไม่ต้อง
สอบคัดเลือก ตลอดจนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสอบ
คัดเลือกในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ที่ www.lru.ac.th  

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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