ขันตอนการขอกู้ยืมผ่ านอินเตอร์ เน็ตในระบบ e-Studentloan ของ กรอ. ให้ ดาํ เนินการ ดังนี
1. นักศึกษาไม่ เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื2อการศึกษา (กยศ.) และยังไม่ มีรหัสผ่ านให้ ลงทะเบียนขอรหัสผ่ านโดยเข้ าไปที2
เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
. เลือกปุ่ ม นักเรี ยน/นักศึกษา
. เลือกปุ่ ม ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
.! กรอกข้อมู ลเลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื) อ นามสกุ ล วันเดื อนปี เกิ ด อี เมลล์ (ถ้ามี ) ตรวจสอบข้อมู ล
ให้ถูกต้อง และกดปุ่ มลงทะเบี ยน จากนั2น ให้ระบุรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน กรอกข้อมูลคําถามกันลื ม
รหัสผ่าน กดปุ่ ม ตกลง ตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องและกดปุ่ มยืนยันการลงทะเบียน ออกจากระบบ
หมายเหตุ : ระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลของนักศึ กษาที) ลงทะเบี ยนแล้ว กับสํานักทะเบี ยนราษฎร์ กรมการ
ปกครองก่อน ดังนั2น นักศึกษาจะสามารถเข้าสู่ ระบบเพื)อกรอกแบบคําขอกูย้ ืมเงิน ได้ในวันถัดไป (เมื)อมีรหัสผ่าน
แล้วให้ทาํ ตาม ข้อที) ต่อไป
2. นักศึกษาที2มรี หัสผ่ านแล้ ว ให้ ดาํ เนินการดังนี
. เข้าไปที) www.Studentloan.or.th
2.2 ให้เลือกปุ่ ม นักเรี ยน/นักศึกษา
.! เลือกปุ่ มผูท้ ี)มีรหัสผ่านแล้ว จากนั2น กรอกเลขที)บตั รประจําตัวประชาชน และรหัสผ่าน
.8 กดปุ่ มเข้าสู่ ระบบ เลือก ปี การศึกษา 99: ภาคเรี ยนที)
.9 เลือกแบบคําขอกูย้ ืมเงิน
2.6 เลือก
- กรอ.
- ระดับการศึกษา อนุปริ ญญา, ปริ ญญาตรี
- ชั2นปี ที)
- กรอกชื)อสถานศึกษา “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”
.D กดปุ่ มค้นหา ระดับการศึกษาจะขึ2นให้โดยอัตโนมัติ
2.7 หลักสู ตร
คณะครุ ศาสตร์ เลือก คณะครุ ศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลือก ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ เลือก การบริ หารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เลือก เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต/วิศกรรมศาสตรบัณฑิต
.I สาขาเอก เลือก สาขาของนักศึกษาที)เรี ยนอยู่ ณ ปัจจุบนั (ต้องเป็ นสาขาที)เป็ นความต้องการหลักและมีความ
ชัดเจนของการผลิตกําลังคน ปี 99:)
.: กดปุ่ มตกลง จะปรากฏแบบคําขอกูย้ ืมเงินขึ2นพร้อมทั2งกรอกข้อมูลดังนี2

B. ข้ อมูลสถานศึกษา
. ระดับการศึกษา ให้นกั ศึกษาเลือก ปริ ญญาตรี
2. คณะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู รณ์ มี อยู่ 9 คณะ เท่ านั2น คื อ คณะครุ ศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ,
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
ให้นกั ศึกษาเลือกคณะที)ตนเองสังกัดอยูค่ ือคณะที)นกั ศึกษามารายงานตัวเพียงคณะเดียวเท่านั2น
หมายเหตุ : B.กรณีเรียนสาขา ภาษาไทย (ค.บ) ให้ เลือกคณะครุ ศาสตร์ (เท่ านัน)
F. กรณีที2เรียนสาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ค.บ.) ให้ เลือกคณะครุ ศาสตร์ (เท่ านัน)
3. เวลาการศึ กษาตามหลักสู ตร ให้ นักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ เลื อก 9 ปี ส่ วนนักศึ กษาคณะวิ ทยาการจัดการ,
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการเกษตร เลือก 8 ปี
4. การเรี ยนการสอน ให้นกั ศึกษาที)เรี ยนหลักสู ตรภาคปกติและภาค กศ.ปช. เลือกโครงการปกติ เท่านั2น
5. ชั2นปี ที)ท่านจะขอกู้ ชั2นปี ที) (กรณี เรี ยนต่อ ปี หลังให้ระบุช2 นั ปี ที) ) ชั2นปี ตามความเป็ นจริ ง
F. ข้ อมูลบุคคล
. ให้นกั ศึ กษากรอกข้อมูลรหัสนักศึ กษา รหัสนักศึ กษาจะได้รับในวันที) มารายงานตัว ดูได้จากใบเสร็ จรับเงิ น
ที)นกั ศึกษาชําระค่าลงทะเบียน มีท2 งั หมด หลัก
. กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที)สามารถติดต่อได้ และ อีเมลล์
!. เลือกสถานะการกูย้ ืม หากนักศึ กษาไม่เคยกูย้ ืมเงินมาก่อนเลยให้เลือกข้อ . ไม่เคยกูย้ ืม แต่ถา้ นักศึ กษาเคยกู้
มาแล้วไม่วา่ จะเป็ นปี การศึกษาใดสถานศึกษาไหนก็ตามให้เลือก ข้อ ,!,8,9 ตามความเป็ นจริ ง
หากนักศึกษาไม่ ประสงค์ จะขอรับค่ าครองชีพ ไม่ ต้องกรอกข้ อมูลในข้ อ I
3. นักศึกษามีความประสงค์ ขอรับค่ าครองชีพ เนื2องจากรายได้ ครอบครัวไม่ เกิน FKK,KKK บาทต่ อปี
. กรอกชื)อ –นามสกุล /เลขที)บตั รประชาชน/ อาชีพ/รายได้ต่อปี (จะต้องตรงกับหนังสื อรับรองรายได้
ของบิดา/ผูป้ กครอง
. กรอกชื)อ –นามสกุล /เลขที)บตั รประชาชน/ อาชีพ/รายได้ต่อปี (จะต้องตรงกับหนังสื อรับรองรายได้
ขอมารดา/ผูป้ กครอง
!. กรอกรายได้ของผูร้ ับทุนและคู่สมรส (ถ้ามี) (ต่อปี ) (จะต้องตรงกับหนังสื อรับรองรายได้)
8. รายได้ครอบครัวรวมต่อปี จํานวนรายได้ที)นกั ศึกษาต้องกรอกนี2 จะต้องตรงกันกับหนังสื อรับรองรายได้
ของครอบครัวผูข้ อกู้ คื อ นํา รายได้บิดา + รายได้มารดา รวมกันได้จาํ นวนเท่าไหร่ ต่อเดื อน x 12 เดือน = ?
ให้นาํ มากรอก
ข้อมูล
M. ความประสงค์ ขอกู้
!. เลือก ค่าครองชีพ (เฉพาะนักศึกษาที)มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน
5. เงื2อนไขในการโอนเงินผ่ านบัญชีธนาคาร
เลือก ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

,

บาท ต่อปี

Q. รับเงื2อนไขตามหลักศาสนาอิสลาม (เลือกเฉพาะผูท้ ี)จะทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม)
7.คํายืนยัน
อ่านข้อมูลให้เข้าใจ จากนั2น เลือกปุ่ ม บันทึกแบบ และบันทึกแบบ -! ครั2ง
จากนั น ให้ เลื อกแบบคํ าขอกู้ยื มเงินปี การศึ กษา FSST ภาคเรี ยนที2 B อีกครั ง จะพบแบบคําขอกู้ยืมเงินที2 นักศึ กษา
กรอกข้ อมู ลเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ นักศึ กษาตรวจสอบความถู กต้ องอีกครั ง และพิมพ์ แบบคํ าขอกู้จากระบบ จํานวน B ชุ ด โดย
เลื อกพิ มพ์ แบบ (ด้ านล่ าง) และตังค่ าหน้ ากระดาษ ซ้ าย ขวา ด้ านบน – ล่ าง K.S ซ.ม. ดู ภาพก่ อนพิ มพ์ ให้ อยู่ ในแผ่ นเดียวกั น
(พร้ อมลงชื2 อให้ เรียบร้ อย)
*** ผู้ปกครอง หมายถึง นักศึกษาที2ไม่ ได้ อยู่กับบิดา มารดา อาศัยอยู่กบั ญาติหรื อได้ รับการอุปการะจากใคร

