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     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
            เรื่อง   การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ

การศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

................................................................... 

        ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.)จัดการให้กู้ยืมเงินด้วยระบบe-Studentloanผ่านอินเทอร์เน็ต 
ได้แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ทุกประเภท  ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ  เข้าระบบ e-studentloan เพ่ือยื่นแบบ
ค ายืนยันการกู้ยืม และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๑ นั้น งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศให้นักศึกษาผู้ กู้ยืมฯ 
ทุกประเภท ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

       ๑. ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
ระบบ e-Studentloan  ได้ตั้งแต่  วันที่ ๒๓ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑  

       ๒. หลักฐานประกอบการพิจารณาให้ขอกู้ยืมฯ  ดังนี้ 
   ๒.๑ แบบค ายืนยันขอกู้ยืมที่พิมพ์จากระบบ e-Studentloan  จ านวน  ๑  แผ่น 
   ๒.๒ แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ. ๑๐๑ 
   ๒.๓ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม(กยศ.๑๐๒)พร้อมส าเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ 

๒.๔ หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี หรือรองคณบดี(กยศ.๑๐๓) 
๒.๕  ใบรายงานผลการศึกษา  ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐      

(พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบการตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด)           
๒.๖ หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม ที่มุ่ง “จิตอาสา  จิตสาธารณะ ที่มีประโยชน์

ต่อสังคมและสาธารณะ” อย่างน้อย ๑๘ ชั่วโมง ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เท่านั้น  
๒.๗ แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่ง “จิตอาสา  จิตสาธารณะ ที่มีประโยชน์ต่อ

สังคมและสาธารณะ”  ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เท่านั้น ซ่ึงกิจกรรมโครงการ
จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม
(เอกสารในข้อที่ ๒.๗ จะต้องน าส่งตรวจสอบไปยังคณะที่ตนสังกัดเพ่ือทางคณะจะต้องออก
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารในข้อที่ ๒.๖) 

๒.๘ แผนผังแสดงที่ตั้งบ้าน พร้อมรูปถ่ายบ้านพักอาศัยผู้กู้ยืม ให้ผู้กู้ยืมและผู้รับรองรายได้ลง
ลายมือชื่อค่อมรูปภาพด้วย 

๒.๙ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ให้ถ่ายส าเนาเอกสารในแผ่น
เดียวกัน โดยแยกเป็นของผู้กู้ยืม  บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง  อย่างละ ๑ แผ่น  

 หมายเหตุ : เอกสารแบบฟอร์ม ต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.std.lru.ac.th   
       ๓. ก าหนดส่งแบบค ายืนยันและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จังหวัดเลย ส่งเอกสารได้ที่ห้องงานทุนการศึกษา ได้ดังนี้ 
  ๑.) นักศึกษา รหัส  ๒๕๖๐  ส่งวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.  
  ๒.) นักศึกษา รหัส  ๒๕๕๙  ส่งวันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.   
  ๓.) นักศึกษา รหัส  ๒๕๕๘  ส่งวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. 
  ๔.) นักศึกษา รหัส  ๒๕๕๗  ส่งวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. 

 
๐๐๙๔/๒๕๖๑ 

http://www.std.lru.ac.th/
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๓.๒  นักศึกษาภาคปกติ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   จังหวัดขอนแก่น  ส่งเอกสารได้ที่        
ห้องส านักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น อาคาร ด.๒๐๒              
ในระหว่างวันที่   ๑๕ - ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     

 ๓.๓ นักศึกษาภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   จังหวัดเลย  ส่งเอกสารได้ที่  ห้องงานทุนการศึกษา  
ชั้น ๔  อาคารวิชญาการ   กองพัฒนานักศึกษา  ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
และวันที่ ๑๙  - ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 ๓.๔  นักศึกษาภาคพิเศษ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   จังหวัดขอนแก่น  ส่งเอกสารได้ที่        
ห้องส านักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  อาคาร ด. ๒๐๒              
ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  และ วันที่ ๑๙  - ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๔. การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ และการลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  และ    
ค่าครองชีพ  ของผู้กู้ยืม  มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง  

๕.  กรณี  นักศึกษาที่ต้องออกไปฝึกงาน หรือออกฝึกสอน จะต้องด าเนินการตาม ข้อ ๑ – ๔ ข้างต้นให้แล้ว
เสร็จทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง และหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้บุคคลอ่ืนติดต่อรับเอกสารแทนได้แต่ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น  และด าเนินการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย ์  

 

 

 

 ทั้งนี้  ก าหนดการต่างๆ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ก าหนด   
จึงขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ื อการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้ทางเวปไซต์ www.lru.ac.th อย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์  ในการกู้ยืมเงินดังกล่าว 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์  บังเกิด 
                             รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

                        ที่อยู่ผู้รับ 
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐      

 

ทีอ่ยู่ผู้ส่ง  
 

http://www.lru.ac.th/

