
 
 
                                                                                
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง   รับสมัครนักศึกษา เข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
................................................................ 

 ด้วยในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  จ านวน  ๔  หอพัก  ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา  หอพักหญิงอินทนิล 
หอพักหญิงดอกคูณ และหอพักชายภูหอ และเพ่ือให้การบริการด้านที่พักแก่นักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      

 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบ
กับข้อ ๑๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

  ข้อ ๑  หอพักที่เปิดรับสมัคร 
       (๑)  หอพักหญิงจันทน์ผา 
          (๒)  หอพักหญิงอินทนิล 
       (๓)  หอพักหญิงดอกคูณ           
          (๔)  หอพักชายภูหอ         

 ข้อ ๒  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าอยู่หอพัก  
     (๑)  เป็นนักศึกษาภาคปกต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

          (๒)  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
        (๓)  เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน และจ าเป็นต้องพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ข้อ ๓  การรับสมัคร 
       (๑)  ให้นักศึกษาผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และกรอกใบสมัครพร้อมส่งเอกสารหลักฐาน      
การสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓  (ในวันและเวลาราชการ) 
        (๒)  นักศึกษาผู้ใดไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ 
www.std.lru.ac.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมกับแนบหลักฐานในการสมัครทางไปรษณีย์ส่งกองพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เลขที่ ๒๓๔ ถนนเลย – เชียงคาน  ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ 
  

/๔. หลักฐาน...... 

 

 

 

 

ที่ ๐๐๓๙/๒๕๖๓ 
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- ๒ - 
 ข้อ ๔   หลักฐานทีป่ระกอบการยื่นสมัคร 
          (๑)   ใบสมัคร ที่กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  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  ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ (หน้าห้องงานทุนการศึกษา)       
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น ๔  อาคารวิชญาการ และทางเว็บไซต์  www.std.lru.ac.th  

 ข้อ ๖  การช าระเงินบ ารุงหอพัก 
       นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ติดต่อช าระเงินค่าประกันของ
เสียหาย จ านวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของหอพัก
นักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔  อาคารวิชญาการ   ภายในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ในอัตราต่อคนต่อ
ภาคการศึกษา ดังนี้ 

        ๖.๑  หอพักหญิงจันทน์ผา  
    ๖.๑.๑ ไม่มีเครื่องท าน้ าอุ่น 
                         ๖.๑.๑.๑  พักห้องละ ๔ คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน ๔,๐๐๐.- บาท 
    ๖.๑.๑.๒  พักห้องละ ๒ คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน ๖,๐๐๐.- บาท 
                    ๖.๑.๒ มีเครื่องท าน้ าอุ่น  
    ๖.๑.๒.๑  พักห้องละ ๔ คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๕,๐๐๐.- บาท 
    ๖.๑.๒.๑  พักห้องละ ๒ คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๗,๐๐๐.- บาท 

   ๖.๒  หอพักหญิงดอกคูณ  (มีเครื่องท าน้ าอุ่น) 
           ๖.๒.๑  พักห้องละ  ๔  คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๔,๐๐๐.- บาท 
      ๖.๒.๒  พักห้องละ  ๓  คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๕,๐๐๐.- บาท 
     ๖.๒.๓  พักห้องละ  ๒  คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๖,๐๐๐.- บาท   

        ๖.๓  หอพักหญิงอินทนิล  (ไม่มีเครื่องท าน้ าอุ่น)   
                              ๖.๓.๑  พักห้องละ  ๔  คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๒,๕๐๐.- บาท 
      ๖.๓.๒  พักห้องละ  ๓  คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๓,๐๐๐.- บาท 
      ๖.๓.๓  พักห้องละ  ๒  คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๔,๐๐๐.- บาท 

        ๖.๔  หอพักชายภูหอ  (ไม่มีเครื่องท าน้ าอุ่น) 
     ๖.๔.๑  พักห้องละ  ๔  คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๒,๕๐๐.- บาท 
 
 
 
 
 
 
            /๖.๔.๒ พักห้องละ... 
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- ๓ - 
      ๖.๔.๒  พักห้องละ  ๓  คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๓,๐๐๐.- บาท 
     ๖.๔.๓  พักห้องละ  ๒  คน ค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก จ านวน  ๔,๐๐๐.- บาท 

        ในกรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาไม่มารายงานตัวพร้อมกับ    
ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะพิจารณานักศึกษาในล าดับส ารองเข้าพักอาศัยในหอพัก และ  หรืออาจ
พิจารณารับสมัครนักศึกษาหอพักเพ่ิมเติมและพิจารณาให้สิทธิ์เข้าพักได้ตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับนักศึกษาที่มีความ
ประสงค์เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ แทนที่ผู้สละสิทธิ์นั้น 

 ข้อ ๗  การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักและการประชุมนักศึกษาหอพัก 
         นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้มารายงานตัวเข้าพักอาศัยใน
หอพัก ในวันที ่ ๑๔ - ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  และเข้าร่วมการประชุมนักศึกษาหอพัก ในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมชั้น  ๒  อาคารเรียนรวม ๘  ชั้น   

 ข้อ ๘  รายละเอียดอื่นๆ 
        (๑)  ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น ๔        
อาคารวิชญาการ  หรือโทรศัพท ์๐-๔๒๘๓ – ๕๒๒๔ - ๘ ต่อ ๔๑๑๕๐  (ในวันและเวลาราชการ) 
       (๒)  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครเข้า พักอาศัยใน
หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอาจจะติดต่อได้ตาม (๑) และทางเว็บไซต ์ www.std.lru.ac.th  
       (๓)  นักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพัก และได้ช าระค่าธรรมเนียมเงินบ ารุงหอพัก 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของหอพักนักศึกษาแล้ว หากพักอาศัยไม่ครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา  หรือย้ายออก
จากหอพักก่อนได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบ ารุงหอพักและเงินประกัน        
ความเสียหายที่ไดช้ าระเงินให้ไว้แต่อย่างใด 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่    ๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                        
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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