
ประกาศงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
เร่ือง การขอกูยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนท่ี 1/2561 (www.studentloan.or.th) 

นักศึกษาท่ีมีความประสงคขอกูยืมในภาคเรียนท่ี 1/2561 และมีรายไดครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป 
ผูกูยืมรายเกา ผูกูยืมรายใหม (ทีไ่มเคยกูยมืเงินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด) ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

ขั้นตอน ระยะเวลา 
1. ลงทะเบียนขอรหัสผานลวงหนา 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561 

 2.   ย่ืนแบบคาํยืนยันการขอกูยืม ภาคเรียนที ่1/2561  ผานระบบ e-studentloan 1 มิ.ย. –  17 ส.ค. 2561 
 3. เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณา 
     3.1 พิมพแบบยืนยันการขอกู จากระบบ e-studentloan 1 ฉบับ 
     3.2 แบบคําขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 101  (หนา1-4) 
     3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูกูยืม จํานวน 1 ฉบับ 
     3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา อยางละ 1 ฉบับ 
     3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของคูสมรสของผูกูยืม (ถามี) 
     3.6 สําเนาทะเบียนบานผูกูยืม บิดา และมารดา อยางละ 1 ฉบับ 
     3.7 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานผูปกครอง (ถามี) 
           เอกสารการรับรองรายได  
          -มีรายไดประจํา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 
          -ไมมีรายไดประจํา (หนังสือรับรองรายไดครอบครัวผูกูยืม กยศ. 102)  
           (พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรองรายได) 
     3.8 แผนผังแสดงท่ีตั้งของท่ีอยูอาศัย พรอมรูปถายท่ีอยูอาศัยบิดา มารดา หรือผูปกครอง                               
     3.9 ใบแสดงผลการศึกษาปการศึกษาท่ีผานมา 
     3.10 สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสาจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเดิม      
     3.11 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารยอาจารยท่ีปรึกษา กยศ. 103 จํานวน 1 ฉบับ 
     3.12 อ่ืนๆ เชน สําเนาทะเบียนหยา  สําเนาใบมรณะบัตร หรือ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล 

* สงเอกสารทั้งหมดในวนัที่เขารับการสัมภาษณจะแจงให
ทราบอกีครัง้หนึ่งในชวงเปดภาคเรียน 
 
 
 
 
** หามลบเอกสารหนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม                 
(กยศ. 102)  ไมวาจะวิธีใดๆท้ังสิ้น 

4. เขารับการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกนักศึกษากูยืมกองทนุ กยศ. ท่ีเว็บไซดสํานักกิจการนักศึกษา http://sa.re.ru.ac.th                    
หรือ facebook กรอ. กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิกูยืมและแจงวันเวลาประชุมผูปกครองเพ่ือจัดทําสัญญา ท่ีเว็บไซดสํานักกิจการนักศึกษา http://sa.re.ru.ac.th                    
หรือ facebook กรอ. กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

งานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 



 

 

 







 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
                รูปถายบานท่ีอยูอาศัยของบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งของท่ีอยูอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



วิธีการขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan 

1. ผูขอกูท่ีไมเคยกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาและยังไมมีรหัสผานใหลงทะเบียนเรียนขอรหัสผานโดยเขาไป                             
ท่ีเว็บไซด www.studentloan.or.th  เพื่อสมัครเปนสมาชิก หลักจากที่เขาไปที่เว็บไซดแลวใหเลือก ระบบ e-Student                  
นักเรียน/นักศึกษา เลือกปุม ลงทะเบียนขอรหัสผานกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน,ชื่อ,สกุล,วันเดือนปเกิด,              
อีเมลล,เบอรโทรศัพทมือถือ จากนั้นตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง และกดปุม ลงทะเบียน จากนั้นใหระบุรหัสผาน กรอกขอมูล
คําถามกันลืมรหัสผาน กดปุม ตกลง ตรวจสอบขอมูลของตนเองใหถูกตองและกดปุม ยืนยันการลงทะเบียน ออกจากระบบ 
2. ผูขอกูยืมท่ีมีรหัสผานแลวใหดําเนินการยื่นแบบคําขอกู โดยเขาไปท่ี www.studentloan.or.th ใหเลือกปุม                                  
ระบบ e-Student นักเรียน/นักศึกษา เลือกปุมผูท่ีมีรหัสผานแลว จากนั้นกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน และรหัสผาน                              
กดปุม เขาสูระบบ ระบบจะข้ึนขอมูลสวนบุคคลท่ีจะตองกรอกมีขอมูลดังนี้ *e-mail                    

     
*ยืนยัน e-mail  อีกครั้ง  ***เบอรโทรศัพทมือถือ ****เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนการบันทึกขอมูล 

 
ใหนักศึกษาเลือกการสง รหัส OTP  ทางโทรศัพทมือถือจะสะดวกท่ีสุด ยืนยันขอมูล ระบบจะข้ึนโปรดใสรหัสผาน OTP                             
(รหัสตัวเลข 6 หลัก)  นักศึกษาจะตองเขาตรวจสอบท่ีโทรศัพทมือถือ เพ่ือนํารหัส OTP มายืนยันตัวตน  นําตัวเลข 6 หลัก
มาใสรหัส OTP  และยืนยันขอมูล จากนั้นเลือกปการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 ระบบจะข้ึน  
 

 
 
 
 
 



ใหคลิกเลือกแบบคําขอกูยืมเงิน  
 

 
 
 
 
กรอกชื่อสถานศึกษา “มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด” ใหพิมพชื่อสถานศึกษาถึงขอความมหาวิทยาลัยราชภัฏรอย แลวกดปุม
คนหา  ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปริญญาตรี จะข้ึนอัตโนมัติ กดปุมตอไป จะปรากฏแบบคําขอกูยืมพรอมท้ังกรอกขอมูล
ดังนี้ 

 1. ขอมูลสถานศึกษา 
   - ระดับการศึกษา  ใหนักศึกษาเลือก  ปริญญาตรี 
   - คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มี อยู 6 คณะ 
 1. คณะครุศาสตร นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร 5 ป  
          2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                                            

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 3. คณะพยาบาลศาสตร นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต 

5. คณะนิติรัฐศาสตร นักศึกษาท่ีเรียนนิติศาสตร, รัฐศาสตร,รัฐประศาสนศาสตร,การปกครองทองถ่ิน                 
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาท่ีเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร,เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   - เวลาการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาท่ีเรียนคณะครุศาสตร เลือก 5 ป สวนนักศึกษา  สังกัดอ่ืนๆ เลือก 4 ป 
   - การเรียนการสอน  นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรปกติ ใหเลือก โครงการปกติ สวนนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรพิเศษ 

เรียนเสาร อาทิตย เลือกโครงการพิเศษ 
   - ชั้นปท่ีทานจะขอกู กรอกขอมูลตามความเปนจริง 

2. ขอมูลบุคคล 
   - ใหนักศึกษากรอกขอมูลรหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษาจะไดรับใบเสร็จคาลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จสีเขียว)                       

ในวันท่ีมารายงานตัว รหัสนักศึกษาจะมีเลขท้ังหมด 11 หลัก (ท่ีข้ึนตนดวยรหัส 61) 
   - กรอกขอมูลเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได และ อีเมลล 
   - เลือกสถานการณกูยืม หากนักศึกษาไมเคยกูยืมมากอนใหเลือก 1. ไมเคยกูยืม แตถานักศึกษาเคยกูมาแลว                       

ไมวาจะเปนปการศึกษาใด สถานศึกษาใด ก็ตามใหเลือก ขอ 2.3,4.5 ตามความเปนจริง 

. ขอมูลบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

ขอ้มูลจะไปขอกูท่ี้สถานศึกษาเดิม 



   - กรอกอาชีพบิดา/ผูปกครอง อาชีพตองกรอกใหตรงกับหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกู 
   - กรอกอาชีพมารดา/ผูปกครอง อาชีพตองกรอกใหตรงกับหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกู 
   - รายไดครอบครัวรวมตอป รายไดครอบครัวตองกรอกใหตรงกับหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกู                                  

คือ นํารายไดบิดา+รายไดมารดา ไดจํานวนเทาไรแลวนํามากรอกขอมูล 
 
4. ความประสงคขอกู 
   - คาเลาเรียน คือคาลงทะเบียนเรียนท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภทเชนทุนเรียนดี

,                     ทุนเพชรราชภัฏ,ทุนความสามารถพิเศษ ไมตองเลือกในชองนี้) สวนท่ีไมใชนักศึกษาทุนข้ึนอยูกับความ
ประสงคขอกู 

   - คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา คือ คาบํารุงกิจกรรม และคาเสริมประสบการณวิชาชีพ                     
   -  คาครองชีพ คือคาใชจายสวนตัว รายเดือน โอนเขาบัญชีนักศึกษา เดือนละ 2,200 บาท 
* ถาไมใชนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยฯ ใหเลือกคาเลาเรียน คาเก่ียวเนื่อง และคาครองชีพ  
5. เง่ือนไขการโอนเงินผานบัญชีธนาคาร เลือกธนาคารท่ีตองการใหโอนเงินคาครองชีพเขาบัญชี 
6. รับเง่ือนไขตามหลักศาสนาอิสลาม เลือกเฉพาะผูท่ีจะทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 
7. คํายืนยัน อานขอมูลใหเขาใจจากนั้นเลือกปุมยอมรับ และบันทึกแบบ 
ใหนักศึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งและพิมพแบบคําขอกู 1 ชุด โดยเลือกปุมพิมพแบบ 
 

 การจัดสงเอกสาร/หลักฐานเพ่ือประกอบการการสัมภาษณท้ังหมด ในวันท่ีเขารับการสัมภาษณชวงเปดภาคเรยีน                                       
จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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