
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 -------------------------------------- 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี รอบท่ัวไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความ 
ในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ 
การคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยในการรายงานตัวและ
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

ตามกำหนดการ ดังนี้ 
๑.๑ ผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณาสุขศาสตร์ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง ตามรายชื่อในบัญชี ๑ ให้รายงานตัวเข้าเป็น

นักศึกษาโดยเลือกใช้วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดข้อ ๒ หลักฐานและเอกสารประกอบการ
รายงานตัว ตามรายละเอียดข้อ ๓ และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๔ 

 ๑.๑.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามรายชื่อในบัญชี ๒ สามารถดำเนินการ ดังนี้ 

  ๑.๑.๒.๑ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้รอการติดต่อจากมหาวิทยาลัย ในกรณี
ที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ซึ่งจะเรียกตัวให้ไปรายงานตัวแทนตามจำนวนที่มี  
ผู้สละสิทธิ์ และตามลำดับสำรองที่ได้รับการคัดเลือก 

  ๑.๑.๒.๒ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องการรายงานตัวในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน
ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยไม่รอผลการสละสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวจริง ให้แจ้งความประสงค์เลือกหลักสูตร สาขาวิชาใหม่และรายงานตัวภายในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดย
ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รายงานตัวตามข้อ ๑.๑.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ โดยเลือกใช้วิธีการ
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๒ หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียดข้อ ๓ 
และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๔ 



๒ 

 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 เลขท่ี ๒๓๔ ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง 
 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐ 

๑.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาและทำสัญญารับทุนการศึกษา ตามกำหนดการของสาขาวิชา 

๑.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร สาขาวิชาอื่นๆ ที่มีการคัดเลือกตาม
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ยกเว้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สามารถ
รายงานตัวตามรายละเอียดข้อ ๒ หลักฐานเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียดข้อ ๓ และเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๔ 

  ๒. วิธีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาสามารถเลือกดำเนินการได้ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 
 ๒.๑ รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร (reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 ๒.๒ รายงานตัวทางไปรษณีย์ ให้นำส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว โดยจ่าหน้าซอง
นำส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 
  
  
 
  
 ๒.๓ รายงานตัวด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวไปรายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ที่เคาน์เตอร์จุดบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือเคาน์เตอร์จุดให้บริการ ณ อาคารงานบัณฑิตศึกษา หรือศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ขอให้สวม
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาติดต่อราชการ 

 ๓. หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว 
  ๓.๑ แบบฟอร์มรายงานตัว สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lru.ac.th จากนั้นกรอกข้อมูล
การรายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ๓.๒ หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lru.ac.th 
จากนั้นเขียนชื่อ - สกุล ด้วยตัวบรรจงและลายมือชื่อ ณ วันที่รายงานตัว 
  ๓.๓ หลักฐานประกอบการรายงานตัวมีดังนี้ 
   (๑) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ หรือ ปพ.๑)
ฉบับจบหลักสูตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ ฉบับ 
   (๒) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 
  อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้รายงานตัวยังไม่มีใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ 
หรือ ปพ.๑) ฉบับจบหลักสูตร ในวันที่ขอรายงานตัวสามารถนำส่งงานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันเปิด 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) ถ้าหากไม่นำส่งตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ายังไม่จบ
หลักสูตรจากสถาบันเดิม ซึ่งจะทำให้ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษา และจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

   



๓ 

 

 ๔. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ  จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
  ๔.๒ ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน ๕๐๐ บาท 
  ๔.๓ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งเรียกเก็บในลักษณะ
เหมาจ่ายเป็นภาคเรียนของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ 

 โดยในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอนเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 
๔๐๓-๓-๑๒๔๔๔-๖ ชื่อบัญชี เงินค่าประกันรับฝาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 สำหรับหลักฐานและเอกสารรายงานตัวฉบับจริง ให้นำส่งงานทะเบียนและประมวลผล  
ที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเลย หรือเคาน์เตอร์จ ุดให้บริการงานบัณฑิตศึกษา หรือศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
จังหวัดขอนแก่น ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

 ๕. ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจจะสมัครพร้อมทั้งรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพิ่มเติม 
  ผู้ที ่สนใจจะสมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที ่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สามารถสมัครโดยชำระค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท จากนั้นให้เลือกวิธีการรายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๒ หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียดข้อ ๓ และเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดข้อ ๔  

 ผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า  
สละสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในครั้งนี้ และเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับรายงานตัวนักศึกษาทุกประเภทเสร็จ
สิ้นแล้ว ในกรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามีจำนวนไม่ถึง ๑๐ คน หรือตามจำนวนที่มหาวิทยาลัย
กำหนด มหาวิทยาลัยอาจจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น และจะเปิดโอกาสให้ผู้รายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาในสาขาวิชานั้นเลือกสาขาวิชาใหม่ที ่เปิดได้และมีผู ้รายงานตัวไม่เต็มตามจำนวนที่ กำหนด ยกเว้น
สาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
                 

Line Official Account @lru_academic  
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย                                                                                      
อีเมล  :  academic@lru.ac.th     
โทรศัพท์  ๐๔๒ - ๘๓๕๒๒๔ - ๘ ต่อ ๔๑๑๒๗ - ๔๑๑๓๒ โทรศัพท/์โทรสาร  ๐๔๒ – ๘๑๓๐๖๐ 



๔ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ปฏิทินการรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป 

 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม วิธีการรายงานตัว หมายเหตุ 
๑๖ – ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง - ทางอินเทอร์เน็ตที ่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร 

(reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp)  
- ทางไปรษณีย์ น ั กศ ึ กษาท ี ่ ไ ด ้ ร ั บการ

คัดเลือกเป็นลำดับสำรอง
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ให้รอโทรศัพท์ต ิดต ่อจาก
มหาวิทยาลัย 

๑๖ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๒๕๖๖ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง - ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคาร
เรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ
เคาน์เตอร์จุดให้บริการอาคารงานบัณฑิตศึกษา 
หรือศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดขอนแก่น 

๑๖ มี.ค. – ๒ เม.ย. ๒๕๖๖ ผู้ทีย่ังไม่ได้สมัคร สนใจจะสมัครและรายงานตัว
เข้าเป็นนักศึกษาเพิ่มเติมทุกหลักสูตร สาขาวิชา 
ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

สมัครและรายงานตัวตามช่องทาง ดังนี้ 
- ทางอินเทอร์เน็ตที ่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร 
(reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp)  
- ทางไปรษณีย์ 
- ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคาร
เรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ
เคาน์เตอร์จุดให้บริการอาคารงานบัณฑิตศึกษา 
หรือศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดขอนแก่น  

นักศึกษาที ่ได้รับการคัดเล ือก
เป็นลำดับสำรองในหลักสูตร 
คร ุศาสตรบ ัณฑ ิต ต ้องการ
รายงานตัวในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หล ักส ูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาว ิชาการจ ัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยไม่รอ
ผลการสละสิทธิ ์ของผู ้ท ี ่ได้รับ  
การคัดเลือกเป็นตัวจริงสามารถ
มารายงานตัวได ้

 

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จะต้องชำระในการรายงานตัวเขา้เป็นนักศึกษา 

 

๑) ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเขา้เป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอื่นๆ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
๒) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน ๕๐๐ บาท 
๓) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ซ่ึงเรียกเก็บในลักษณะเหมาจา่ยเป็นภาคเรียนของแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชา  
ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบทา้ยประกาศ 
      

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใหโ้อนเข้า 
(บัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบญัช ี๔๐๓-๓-๑๒๔๔๔-๖ ชื่อบัญชี เงินค่าประกันรับฝาก มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย) 

 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ 
๒๓ – ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖ ปฐมนิเทศ/เตรียมความพร้อมสำหรับ

นักศึกษาใหม ่
หอประชุมขุมทองวิไล กำหนดการปฐมนิเทศ ติดตาม

ได้ทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th 

  


