๐๑๕๓/๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ขยายเวลาการขอกูยมื เงิน จากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
รายใหม (กยศ.) และรายใหม กรอ. สําหรับสาขาวิชาที่มียอดจัดสรรเพียงพอ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
.......................................................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดกําหนดใหนักศึกษาผูประสงคขอกูยืมเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา รายใหม (กยศ.)
และรายใหม กรอ. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ สงเอกสารประกอบคําขอกูยืม และไดดําเนินการสอบสัมภาษณนักศึกษาที่มีความ
ประสงคขอกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจํา ปการศึกษา ๒๕๕๘ ไปแลวนั้น จากการดํา เนินงานดังกลา ว
ปรากฏยังมีกรอบวงเงินใหกูยืม ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดรับจัดสรร
มียอดเงินคงเหลือเพียงพอที่จัดสรรเงินแกนักศึกษา
เพิ่มเติมได
มหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการขอกูยืมเงิน จากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และแจงใหนักศึกษาผูประสงค
ขอกูยืมเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษารายใหม (กยศ.) และรายใหม กรอ. ยื่นแบบขอคําขอกูยืม ลงทะเบียนยื่นความประสงคขอกูยืมใน
ระบบ e-Studentloan และจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้
๑. นักศึกษาผูมีสิทธิ์สําหรับสาขาวิชาที่มียอดจัดสรรเพียงพอ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๒. รับเอกสาร-สงเอกสารตั้งแตบัดนี้-วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ หรือ ที่ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน
๓. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิส์ อบสัมภาษณ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. นักศึกษาเขาสอบสัมภาษณ
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕. ประกาศรายชื่อและทําสัญญากูยืมฯ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้ เพื่อใหทันตอสถานการณ และรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง ใหนักศึกษาที่ยนื่ ความประสงคขอกูยืมฯและจัดสง
เอกสารเรียบรอยแลว ติดตามขาวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดที่ www.std.lru.ac.th อยางสม่ําเสมอ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นายนพรัตน พันธุวาป
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ ๐๑๕๓/๒๕๕๘
บัญชีที่ ๑ ประเภท กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กลุม ๒-๖
สาขาวิชาที่สามารถรับเอกสารการขอกูเพิ่มเติมได ประกอบดวย
ลําดับที่
สาขาวิชา
คณะวิชา
1
เทคโนโลยีโยธา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
วิศวกรรมการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
เคมี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6
วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8
สัตวศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11 อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12 เกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
14 วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
15 ชีววิทยา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
16 ฟสิกส
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17 สาธารณศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาการจัดการ
19 ทัศนศิลป
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
20 ดิจิทัลอารตส
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
21 ดนตรี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

บัญชีที่ ๒ ประเภท กองทุนเงินกูยมื เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
สาขาวิชาที่สามารถรับเอกสารการขอกูเพิ่มเติมได ประกอบดวย
ลําดับที่
สาขาวิชา
คณะวิชา
1
คณิตศาสตร
ครุศาสตร
2
วิทยาศาสตรทวั่ ไป
ครุศาสตร
3
คอมพิวเตอรศึกษา
ครุศาสตร
4
การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตร
5
ภาษาอังกฤษ
ครุศาสตร
6
ภาษาไทย
ครุศาสตร
7
เคมี
ครุศาสตร
8
ชีววิทยา
ครุศาสตร
9
ฟสิกส
ครุศาสตร
10 พลศึกษา
ครุศาสตร
11 ศิลปศึกษา
ครุศาสตร
12 การประถมศึกษา
ครุศาสตร
13 สังคมศึกษา
ครุศาสตร
14 คอมพิวเตอรธรุ กิจ
วิทยาการจัดการ
15 การบัญชี
วิทยาการจัดการ
16 การทองเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาการจัดการ
17 การจัดการโลจิตติกส
วิทยาการจัดการ
18 เทคโนโลยีโยธา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 วิศวกรรมการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
23 วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
24 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
25 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
26 คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
27 เคมี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28 ฟสิกส
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
29 ชีววิทยา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
30 สัตวศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

31
32

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

