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/๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
...................................................................

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดการให้กู้ยืมเงินด้วยระบบe-Studentloan ผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ แ จ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาผู้ กู้ ยื ม ฯ ทุ ก ประเภท ที่ มี ค วาม ประสงค์ จ ะขอกู้ ยื ม เงิ น ฯ เข้ า ระบบ e-studentloan
เพื่อยื่นแบบคายืนยันการกู้ยืม และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นั้น งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้นักศึกษา
ผู้กู้ยืมฯ ทุกประเภท ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
ระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒. หลักฐานประกอบการพิจารณาให้ขอกู้ยืมฯ ดังนี้
๒.๑ แบบคาขอกู้ยืมเงิน กยศ. ๑๐๑ จานวน ๑ ชุด
๒.๒ หนั งสื อรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (กยศ.๑๐๒) พร้อมสาเนาบัตรข้าราชการผู้รับรอง
รายได้
๒.๓ หนั ง สื อ แสดงความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และคณบดี หรื อ รองคณบดี
(กยศ.๑๐๓)
๒.๔ ใบรายงานผลการศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
(พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบการตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด)
๒.๕ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (ใบทรานสคริปต์ กิจกรรม) ที่พิมพ์จากระบบกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อย ๑๘ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
๒.๖ หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (รับรองโดยคณะที่ผู้กู้ยืมสังกัด)
๒.๗ แผนผั งแสดงที่ตั้ งบ้าน พร้อมรูปถ่ายบ้านพัก อาศัยผู้ กู้ ยืม ให้ ผู้ กู้ยืมและผู้ รั บรองรายได้
ลงลายมือชื่อค่อมรูปภาพด้วย
๒.๘ ส าเนาบั ตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบี ยนบ้ าน ให้ ถ่ายส าเนาเอกสารในแผ่ น
เดียวกัน โดยแยกเป็นของผู้กู้ยืม บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ ๑ แผ่น
หมายเหตุ : เอกสารแบบฟอร์ม ต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.std.lru.ac.th
๓. กาหนดส่งแบบคายืนยันและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
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๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ส่งเอกสารได้ที่
ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.
๓.๒ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ส่งเอกสารได้ ที่ห้ องสานักงานศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
อาคาร ด.๒๐๒ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ และการลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
และค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืม มหาวิทยาลัยจะแจ้งกาหนดการให้ทราบอีกครั้ง
๕. กรณี นักศึกษาที่ต้องออกไปฝึกงาน หรือ ออกฝึกสอน จะต้องดาเนิ นการตาม ข้อ ๑ – ๔ ข้างต้น
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ทั น ตามเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยสามารถด าเนิ น การได้ ด้ ว ยตนเอง และหรื อ มอบหมาย
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ บุ ค คลอื่ น ติ ด ต่ อ รั บ เอกสารแทนได้ แ ต่ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ด้ ว ยตนเองเท่ า นั้ น
และดาเนินการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ที่อยู่ผู้ส่ง

ที่อยู่ผู้รับ
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐

ทั้งนี้ กาหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ก องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากาหนด
จึงขอให้นั กศึกษาติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ทางเวปไซต์ www.lru.ac.th อย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินดังกล่าว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

