ขันตอนการยืนยันขอกู้ยมื เงิน กยศ. ภาคเรียนที 1/2556
ผ่ านอินเตอร์ เน็ตในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ให้ ดาํ เนินการ ดังนี
(เฉพาะนักศึกษาผู้ก้ ยู มื รายเก่ าภายในสถานศึกษา(เคยทําสั ญญาแล้ ว) ภาคปกติและ ภาค กศ.ปช.
ทีมีความประสงค์ จะกู้ต่อภาคเรียนที 1/2556 เท่ านัน)
1. เลือกปุ่ ม 01 นักเรี ยน/นักศึกษา

2. เลือกปุ่ มผูท้ ีมีรหัสผ่านแล้ว จากนั#น กรอกเลขทีบัตรประจําตัวประชาชน และรหัสผ่าน

3. กดปุ่ มเข้าสู่ระบบ เลือก ปี การศึกษา 2556 ภาคเรี ยนที 1

4. เลือกแบบคํายืนยันขอกูย้ ืมเงิน กรอกข้อมูลดังนี#
ข้ อมูลสถานศึกษา
1. ระดับการศึกษา ให้นกั ศึกษาเลือก ปริ ญญาตรี เท่านั#น
2. คณะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอยู่ 5 คณะ เท่านั#น คือ คณะครุ ศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ,
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
หมายเหตุ : 1.กรณีเรียนสาขา ภาษาไทย เลือกคณะครุ ศาสตร์ เท่ านัน
2. กรณีทีเรียนสาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้ เลือกคณะครุ ศาสตร์ เท่ านัน
3. เวลาการศึ กษาตามหลักสู ตร ให้นักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ เลื อก 5 ปี ส่ วนนักศึ กษาคณะวิ ทยาการจัดการ,
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการเกษตร เลือก 4 ปี
4. การเรี ยนการสอน ให้นกั ศึกษาทีเรี ยนหลักสูตรปกติ เลือกโครงการปกติ เท่านั#น
5. ชั#นปี ทีท่านจะขอกู้ กรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง (กรณี เรี ยนต่อ 2 ปี หลังให้ระบุช# นั ปี ที 1)
ข้ อมูลบุคคล
1. ให้นกั ศึกษากรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา มีท# งั หมด 12 หลัก (ย้ายคณะ/สาขาให้กรอกรหัสนักศึกษาทีย้ายใหม่ )
2. กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ และ อีเมลล์

ความประสงค์ ขอกู้
1. หากต้องการกูเ้ ฉพาะค่าเล่าเรี ยน (ค่าเทอม) ให้ใส่ เครื องหมาย ช่องที 1 ค่าเล่าเรี ยน
2. ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการศึกษา ช่องที 2 (ไม่ตอ้ งเลือกเพราะสถานศึกษาไม่ได้เรี ยกเก็บ)
3. หากต้องการกูเ้ ฉพาะค่าครองชีพ(ค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ 2,200)ให้ใส่ เครื องหมาย ช่องที 3 ค่าครองชีพ
4. หากต้องการกูท้ # งั ค่าเล่าเรี ยนและค่าครองชี พ ให้ใส่ เครื องหมาย ทั#ง 2 ช่ อง คื อ ช่ องที 1 ค่าเล่าเรี ยน ,และ
ช่องที 3 ค่าครองชีพ
เงือนไขในการโอนเงินผ่ านบัญชีธนาคาร
- เงือนไขการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เลือก ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
คํายืนยัน
- อ่านข้อมูลให้เข้าใจ จากนั#น เลือกปุ่ ม ยอมรับ และบันทึกแบบ 2-3 ครั#ง

ให้นกั ศึกษาติดตามประกาศประชาสัมพันธ์ของ หน่วย กยศ.
เรื องกําหนดการบันทึกค่าเล่าเรี ยน /เซ็นต์ยนื ยันการกูย้ ืมเงิน กยศ.
ภาคเรี ยนที 1/2556
เลือก oK

เลือก พิมพ์ แบบพิมพ์ แบบ

ตังค่ าหน้ ากระดาษ ซ้ าย –ขวา บน – ล่ าง 0.5

ดูภาพก่ อนพิมพ์ ให้ อยู่ในแผ่ นเดียวกัน (พร้ อมลงชือให้ เรียบร้ อย)

ตัวอย่ างทีจะต้ องส่ งแบบคํายืนยันการขอกู้ยมื เงิน กยศ. ให้ กับหน่ วย กยศ.
พร้ อมลงชื อผู้ก้ ูยืมให้ เรี ยบร้ อย

ติดต่ อสอบถามเพิมเติมได้ ที : หน่ วยกองทุนเงินให้ ก้ ูยมื เพือการศึกษา (กยศ.) โทร 056-717144 ต่ อ 13

