
                     
                                                                                
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง   รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

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

 ด้วยในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  จ านวน  ๑  หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด       

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบ
กับข้อ ๑๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยใน
หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ข้อ ๑.  หอพักที่เปิดรับสมัครและจ านวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้ 
        (๑) หอพักหญิงจันทน์ผา  จ านวนนักศึกษาท่ีสามารถเข้าพักได้       ๔๓๒    คน 

 ข้อ ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าอยู่หอพัก  
     (๑)  เป็นนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
     (๒)  ไม่เคยถูกตัดสิทธิการเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 

          (๓)  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
        (๔)  เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน และจ าเป็นต้องพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเลย 
       (๕)  ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมผู้น านักศึกษาในหน่วยงาน องค์การ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ข้อ ๓.  การรับสมัคร 
       (๑)  ให้นักศึกษาผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และกรอกใบสมัครพร้อมส่งเอกสารหลักฐาน 
ในการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ 
รอบที่  ๑  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  (ในวันและเวลาราชการ) และส าหรับรอบที่  ๒ ตั้งแต่
วันที่  ๗ – ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
       (๒)  นักศึกษาผู้ใดไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
webside ที่ www.lru.ac.th  หรือ www.std.lru.ac.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมกับแนบหลักฐานในการสมัครมายัง  
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (งานหอพักใน)  เลขที่  ๒๓๔ ถนนเลย – เชียงคาน ต าบลเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

/ข้อ ๔. หลักฐาน...... 

   

ที่  ๐๑๔๒ /๒๕๖๑ 

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


- ๒ - 

 ข้อ ๔.  หลักฐานที่ต้องย่ืนในการสมัคร 
          (๑)   ใบสมัคร ทีก่รอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  จ านวน  ๑  ชุด 
        (๒)  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ติดในใบสมัคร)   จ านวน  ๑  แผ่น 
        (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  ๑  แผ่น 
        (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง)   จ านวน  ๑  แผ่น 

 ข้อ ๕.  ประกาศผลการคัดเลือก  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศผลการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รอบที่ ๑  ในวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ และwebside  www.lru.ac.th หรือ 
www.std.lru.ac.th  

 ข้อ ๖.  การรายงานตัวเข้าอยู่หอพักและการช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก 
        นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพัก ให้มารายงานตัว (ด้วยตนเอง) โดย
ติดต่อขอช าระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของหอพักนักศึกษา  ณ  งานหอพักนักศึกษา 
ชั้น  ๒  อาคารวิชญาการ (งานอนามัยและพยาบาล)  รอบที่ ๑  ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑        
และรอบท่ี  ๒  ตั้งแต่วันที่  ๗ – ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ในอัตราต่อคนต่อภาคการศึกษา ดังนี้ 
              (๑) หอพักหญิงจันทน์ผา  ค่าบ ารุงหอพัก ๔,๐๐๐.-บาท เงินประกันความเสียหาย                  
จ านวน ๑,๐๐๐.- บาท 

        ในกรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาไม่มารายงานตัวพร้อมกับ
ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะพิจารณานักศึกษาในล าดับส ารองเข้าพักอาศัยในหอพักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหรืออาจพิจารณารับสมัครนักศึกษาหอพักเพ่ิมเติมและพิจารณาให้สิทธิ์เข้าพักได้เลย
ตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ แทนที่ผู้สละสิทธิ์
นั้น 

 ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของหอพักนักศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว รายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักตามห้องพักที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ในวันที่  ๑๓ – ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  หากพ้นก าหนดนี้ นักศึกษาไม่เข้าอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษา
สละสิทธิ์ในการเข้าอยู่หอพัก 

  ข้อ ๗. รายละเอียดอื่นๆ 
       (๑)  ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเลย ชั้น ๒  อาคารวิชญาการ  หรือโทร ๐-๔๒๘๓ – ๕๒๒๔ - ๘ ต่อ ๔๒๑๐๕  (ในวันเวลาราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 

/ข้อ (๒) เป็นหน้าที่...... 

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


- ๓ - 

       (๒)  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครเข้าอยู่ในหอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอาจจะติดต่อได้ตาม (๑) และ webside  www.lru.ac.th หรือ
www.std.lru.ac.th  
       (๓)  นักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพัก และได้ช าระค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของหอพักนักศึกษา พร้อมกับเงินประกันความเสียหายไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแล้ว หากพัก
อาศัยไม่ครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา หรือย้ายออกจากหอพักก่อนได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเลย สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบ ารุงหอพักและเงินประกันความเสียหายที่ได้มอบให้ไว้แต่อย่างใด 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์  บังเกิด 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

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

