
ประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรยีนที่ 1/2560 (www.studentloan.or.th) 

นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนท่ี 1/2560  และมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000  บาทต่อปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

ผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่ไม่เคยกูย้ืมเงินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) และผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ.) 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
1. ลงทะเบียนเรียนขอรหสัผา่นล่วงหน้า 27 พ.ค. – 28 มิ.ย. 2560 
2. ยื่นแบบค าขอกู้ผา่นระบบ e-studentloan และพิมพ์แบบค าขอกู้จากระบบ                                  
จ านวน 1 ฉบบั พร้อมแนบเอกสารและกรอกข้อมูลให้ถกูต้องครบถ้วนดังนี้ 
     2.1 แบบค าขอกู้ยืมเงนิ กยศ. 101 (กยศ. 101-4)                จ านวน 1 ฉบบั  
     2.2 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู ้กยศ. 102           จ านวน 1 ฉบับ 
     2.3 ส าเนาบตัรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ (ต้องไม่หมดอายุ)   จ านวน 1 ฉบบั 
     2.4 หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา หรือมารดา (กรณเีป็นข้าราชการมีรายไดป้ระจ า)                           
โดยผู้ที่ออกให้คือหนว่ยงานต้นสังกัดทีบ่ิดา มารดาท างาน           จ านวน 1 ฉบับ 
     2.5 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ทีป่รึกษา  กยศ. 103   จ านวน 1 ฉบบั 
     2.6 รปูถ่ายบ้านและแผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัย                 จ านวน 1 ฉบบั 
     2.7 ส าเนาผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา                       จ านวน 1 ฉบับ        
     2.8 ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นผู้กู ้                   อย่างละ 1 ฉบับ 
     2.9 ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นบดิาและมารดา     อย่างละ 1 ฉบบั 
     2.10 ส าเนาทะเบียนหยา่ หรือส าเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี)       อย่างละ 1 ฉบบั 
     2.12 รูปถ่ายหน้าตรง ตดิที่ กยศ.101-1                            จ านวน  1  รูป 
     2.13 สมดุกิจกรรมจติอาสาจากโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาเดิม (ไม่จ ากดัชัว่โมง)                
จ านวน 1 ฉบบั  หรือรูปถ่ายการเขา้รว่มกิจกรรมจิตอาสา  พิมพ์รูปภาพ ใส่กระดาษ A4     

 
*นัดตรวจเอกสารพร้อมกนัในวนัพุธที่ 28 มถิุนายน 2560                      

เวลา 13.00 น. ณ หอประชมุ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ 
(หอประชุมใหญ่) 

 
** ส่งเอกสารข้อ 2 ทั้งหมดในวนัที่เขา้รับการสมัภาษณ ์
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในช่วงเปดิภาคเรียน 
 
*** เอกสารทุกฉบับเป็นเอกสารส าคญัทางการใหกู้้ยืมเงนิ หา้มลบ 
ห้ามขีดฆา่ และต้องกรอกขอ้มูลที่เปน็จริง   
 
****หนังสือรบัรองรายไดค้รอบครวัของผู้กู้ยืม (กยศ. 102) ผู้
รับรองรายได ้เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ขา้ราชการครู ต ารวจ ทหาร 
ข้าราชการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกองทนุก าหนด  

3. เข้ารบัการสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษากู้ยืมกองทนุ กยศ. ติดตามทีเ่วป็ไซด์ส านักกิจการนักศึกษา http://sa.reru.ac.th/                    
facebook กรอ. กยศ. มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็  ช่วงเปดิภาคเรยีน 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกูย้ืม และแจง้วนัเวลาประชุมผู้ปกครองเพ่ือจดัท าสัญญา เว็ปไซด์ส านักกิจการนักศกึษา http://sa.reru.ac.th /  
facebook กรอ. กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

http://sa.reru.ac.th/


 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

วันที่…….....…….เดอืน……………......……..พ.ศ………............. 

ข้าพเจ้า………….....................……………………………………………………ต าแหน่ง…………………………….......... 
ท าการสอนประจ าชั้น/ภาควิชา/สาขา............................................................................ ....................................... 
คณะ.........................................................................................สถานที่ท าการสอน………………………………………… 
เป็นอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษาของ..................................................................................... .................... 
นักเรียน/นักศึกษา ชั้นปีที่...............................ภาควิชา/สาขาวิชา................................................... ..................... 
คณะ..................................................................................... ....สถานที่ท าการสอน………………………………………… 
  
ความเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................................  
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  

ลงชื่อ.............………………………………………… 
(………………………………………….………) 

ต าแหน่ง…………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 

ส าหรับอาจารย์ท่ีคัดเลือกคุณสมบัติผู้กู้ลงนาม 
กยศ. 103 



 
 
 

รูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

วิธีการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 

1. ผู้ขอกู้ท่ีไม่เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและยังไม่มีรหัสผ่านให้ลงทะเบียนเรียนขอรหัสผ่านโดยเข้าไป                             
ที่เว็บไซด์ www.studentloan.or.th  เพื่อสมัครเป็นสมาชิก หลังจากที่เข้าไปที่เวบ็ไซด์แลว้ให้เลือก ระบบ e-Student                  
นักเรียน/นักศึกษา เลือกปุ่ม ลงทะเบียนขอรหัสผ่านกรอกข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน,ชื่อ,สกุล,วันเดือนปีเกิด,              
อีเมลล์,เบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกดปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้นให้ระบุรหัสผ่าน กรอกข้อมูล
ค าถามกันลืมรหัสผ่าน กดปุ่ม ตกลง ตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องและกดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ออกจากระบบ 
2. ผู้ขอกู้ยืมที่มีรหัสผ่านแล้วให้ด าเนินการยื่นแบบค าขอกู้ โดยเข้าไปที่ www.studentloan.or.th ให้เลือกปุ่ม                                  
ระบบ e-Student นักเรียน/นักศึกษา เลือกปุ่มผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว จากนั้นกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และรหัสผ่าน                              
กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ เลือกปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ระบบจะขึ้นรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าข้อมลู e-mail                   
และเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าถูกต้องให้ยืนยันข้อมูล ระบบจะขึ้นโปรดใส่รหัสผ่าน OTP                             
(รหัสตัวเลข 6 หลัก)  นักศึกษาจะต้องเข้า e-mail ที่ได้กรอกข้อมูลในระบบไว้ เพ่ือน ารหัส OTP มายืนยันตัวตน                   
(โปรดท ารายการภายใน 30 นาที) น าตัวเลข 6 หลักมาใส่รหัส OTP  และยืนยันข้อมูล จากนั้นเลือกแบบค าขอกู้ยืมเงินเลือก
เมนูที่2กรณีย้ายสถานศึกษา กรอกชื่อสถานศึกษา “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” ให้พิมพ์ชื่อสถานศึกษาถึงข้อความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย แล้วกดปุ่มค้นหา  ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปริญญาตรี จะขึ้นอัตโนมัติ กดปุ่มต่อไป จะปรากฏ
แบบค าขอกู้ยืมพร้อมทั้งกรอกข้อมูลดังนี้ 

 1. ข้อมูลสถานศึกษา 
   - ระดับการศึกษา  ให้นักศึกษาเลือก  ปริญญาตรี 
   - คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี อยู่ 6 คณะ 
 1. คณะครุศาสตร์ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 5 ปี  
          2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                                            

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต 

5. คณะนิติรัฐศาสตร์ นักศึกษาที่เรียนนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,การปกครองท้องถิ่น                 
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาท่ีเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - เวลาการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาท่ีเรียนคณะครุศาสตร์ เลือก 5 ปี ส่วนนักศึกษา  สังกัดอ่ืนๆ เลือก 4 ปี 
   - การเรียนการสอน  นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรปกติ ให้เลือก โครงการปกติ ส่วนนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรพิเศษ 

เรียนเสาร์ อาทิตย์ เลือกโครงการพิเศษ 
   - ชั้นปีที่ท่านจะขอกู้ กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

2. ข้อมูลบุคคล 
   - ให้นักศึกษากรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษาจะได้รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จสีเขียว)                       

ในวันที่มารายงานตัว รหัสนักศึกษาจะมีเลขท้ังหมด 11 หลัก (ท่ีขึ้นต้นด้วยรหัส 60) 
   - กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ อีเมลล์ 
   - เลือกสถานการณ์กู้ยืม หากนักศึกษาไม่เคยกู้ยืมมาก่อนให้เลือก 1. ไม่เคยกู้ยืม แต่ถ้านักศึกษาเคยกู้มาแล้ว                       

ไม่ว่าจะเป็นปีการศึกษาใด สถานศึกษาใด ก็ตามให้เลือก ข้อ 2.3,4.5 ตามความเป็นจริง 

 

 



 

 

3. ข้อมูลบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
   - กรอกอาชีพบิดา/ผู้ปกครอง อาชีพต้องกรอกให้ตรงกับหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ กยศ.102 
   - กรอกอาชีพมารดา/ผู้ปกครอง อาชีพต้องกรอกให้ตรงกับหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ กยศ.102 
   - รายได้ครอบครัวรวมต่อปี รายได้ครอบครัวต้องกรอกให้ตรงกับหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้                                  

คือ น ารายได้บิดา+รายได้มารดา ได้จ านวนเท่าไรแล้วน ามากรอกข้อมูล 
 
4. ความประสงค์ขอกู้ 
   - ค่าเล่าเรียน คือค่าลงทะเบียนเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภทเช่นทุนเรียนดี,                     

ทุนเพชรราชภัฏ,ทุนความสามารถพิเศษ ไม่ต้องเลือกในช่องนี้) ส่วนที่ไม่ใช่นักศึกษาทุนขึ้นอยู่กับความประสงค์ขอกู้ 
   - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา คือ ค่าบ ารุงกิจกรรม และค่ากิจกรรมเสริมวิชาชีพ 
   -  ค่าครองชีพ คือค่าใช้จ่ายส่วนตัว รายเดือน โอนเข้าบัญชีนักศึกษา เดือนละ 2,200 บาท 
* ถ้าไม่ใช่นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยฯ ให้เลือกค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ 
*  ถ้าเป็นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยฯ ให้เลือกเฉพาะค่าครองชีพ 
5. เงื่อนไขการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เลือกธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชี 
6. รับเงื่อนไขตามหลักศาสนาอิสลาม เลือกเฉพาะผู้ที่จะท าสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 
7. ค ายืนยัน อ่านข้อมูลให้เข้าใจจากนั้นเลือกปุ่มยอมรับ และบันทึกแบบ 
ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและพิมพ์แบบค าขอกู้ 1 ชุด โดยเลือกปุ่มพิมพ์แบบ 
 

 การจัดสง่เอกสาร/หลักฐานเพ่ือประกอบการการสัมภาษณ์ท้ังหมด ในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์ช่วงเปิดภาคเรยีน                                       
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 

 

 

 


