
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 
-------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น บัดนี้  
ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือก และรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย
ประกาศนี้ (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ ๑)   
 ๑.  ผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่ต้องสอบคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ ๑ 
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จะต้องเข้าสอบคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑ ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
ทุกสาขาวิชา จะต้องสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ตามเวลาและรายวิชา ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ สำหรับผู้สมัครและเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์ 
         (๑) สอบวิชาพื้นฐาน (วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
     (๒) สอบวิชาวัดแววความเป็นครู เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๔๐ น. 
     ๑.๑.๒ สำหรับผู ้สมัครและเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และภาษาอังกฤษ  
     (๑) สอบวิชาพื ้นฐาน (วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
     (๒) สอบวิชาวัดแววความเป็นครู เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๔๐ น.  
     (๓) สอบวิชาเอก เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  
 ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบคัดเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะต้องตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ ในวันอังคารที ่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และผู้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์หรือสอบ
สัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเวลา และสถานที่ ที่จะประกาศให้ทราบต่อไป 

 

  ๑.๒ ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยให้รายงานตัวเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสหกิจศึกษา ชั้น ๒ 
อาคาร ๑๙ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 



๒ 
 

 ทั้งนี ้ ลำดับผู ้เข้าสอบ และหมายเลขห้องสอบ ให้ตรวจดูรายละเอียดในบัญชีรายชื ่อผู ้สมัคร 
ตามหลักสูตร และสาขาวิชา (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ ๑) และให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน และ
ดินสอ ๒B ขึ้นไป ยางลบ หรือปากกาสีน้ำเงิน หรือปากกาสีดำ พร้อมกับน้ำยาลบคำผิด ไปในวันสอบด้วย สำหรับ
ผู้สมัครในสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก แต่ไม่เข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้  
 ๒. ผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบคัดเลือก ได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ ๑ 
ในสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาตามข้อ ๑ ให้ตรวจสอบประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคาร 
ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบมีดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก 
ที ่ สาขาวิชา ที ่ สาขาวิชา  
๑ สาธารณสุขศาสตร ์ ๑๙ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณติศาสตร)์ ๒๐ ทัศนศิลป ์
๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ๒๑ ดิจิทัลอารต์ 
๔ เคมีประยุกต ์ ๒๒ ดุริยางคศลิป ์
๕ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒๓ รัฐประศาสนศาสตร ์
๖ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๒๔ นิติศาสตร ์
๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕ การบัญชี 
๘ เกษตรศาสตร ์ ๒๖ การตลาดดจิิทัล 
๙ อาหารและโภชนาการ ๒๗ การจัดการ 
๑๐ เทคโนโลยีอาหาร ๒๘ คอมพิวเตอร์ธุรกจิดิจิทัล 
๑๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม ๒๙ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
๑๒ สัตวศาสตร ์ ๓๐ เศรษฐศาสตร ์
๑๓ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ๓๑ นิเทศศาสตร์ดิจิทลั 
๑๔ การพัฒนาชุมชน ๓๒ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
๑๕ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาอังกฤษ) ๓๓ วิศวกรรมการออกแบบและผลติ 
๑๖ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓๔ วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
๑๗ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓๕ วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง 
๑๘ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      
 
 
 
 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์) 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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