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รายงานปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจ าเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องช าระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี โดยกองทุนฯ จะคิด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระคืนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี 

 

การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2561 

สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาใน 2 ลักษณะ 

ลักษณะที่ 1  

เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ. เดิม) 

 

ลักษณะที่ 2 

เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต

ก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) 

 
กยศ. / กรอ. ต่างกันอย่างไร 

กยศ. : ลักษณะที่ 1 กรอ. :  ลักษณะที่ 2 
อายุของผู้กู้ ต้องไม่เกิน 39 ปี อายุของผู้กู้ ต้องไม่เกิน 30 ปี 

ครอบครัวผู้กู้ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี จึงจะกู้

ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 2,400 บาท 

ไม่จ ากัดรายได้ แต่ถ้าครอบครัวผู้กู้รายได้ไม่เกิน 200,000 

บาท/ปี จึงจะมีสิทธิ์กู้ค่าใช้จ่ายเดือนๆ ละ  2,400 บาท 

กู้เฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 2,400 บาท ได้ ไม่สามารถกู้เฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 2,400 บาท 
 

 

.......................... 
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืม 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ลักษณะท่ี 1  

 ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ 

ลักษณะท่ี 2 

ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น                

ความต้องการหลักฯ 

มีสัญชาติไทย √ √ 

ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน √ √ 

ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ - √ 

มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้  

2 ปี และผ่อนช าระอีก15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
√ - 

มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุน - √ 

ศึกษาในระดับมัธยมปลาย/ปวช./ 

     ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
√ - 

 

 

 

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

A. ผู้กู้ยืมรายใหม่  (ดูรายละเอียดผู้กู้ในตารางด้านล่าง) 

B. ผู้กู้ยืมรายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา (ดูรายละเอียดผู้กู้ในตาราง หน้าที่ 3) 

C. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี  (ดูรายละเอียดผู้กู้ในตาราง หน้าที่ 3) 
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Pre-Register นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมสามารถลงทะเบียน เพ่ือรับรหัสผ่านของ
ระบบ e-studentloan โดยกองทุนจะน าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นกับกรมการปกครอง 

A 

ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน นักศึกษา ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านระบบ e-studentloan พร้อม
พิมพ์แบบค าขอกู้ยืม และแนบเอกสารประกอบ  เพ่ือน าส่งให้กับสถานศึกษา
ที่ตนเองจะเข้าศึกษา ประกอบ  ท าทุกปีปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี) 

A B C 

สัมภาษณ์และคัดเลือก คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียกนักศึกษา สัมภาษณ์และตรวจสอบ
คุณสมบัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม 

A B C 

ตรวจสอบผลการอนุมัติ นักศึกษา ตรวจผลการพิจารณาอนุมัติจากประกาศของสถานศึกษา หรือ 
ตรวจผลการพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ e-studentloan 

A B C 

นักศึกษา เปิดบัญชี
ธนาคาร 

นักศึกษาเปิดบัญชีเงินออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย ที่ประสงค์จะ
ใช้บริการ ถ้ามีบัญชีเดิมของธนาคารดังกล่าวอยู่แล้วที่ยังใช้ได้อยู่และประสงค์
จะใช้ก็ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 

A B C 

ท าสัญญากู้ยืม นักศึกษาบันทึกข้อมูลในสัญญาผ่านระบบ e-studentloan และพิมพ์สัญญา 
2 ชุด และจัดหาเอกสารประกอบสัญญา พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนแล้ว
น าส่งสถานศึกษาท่ีตนเองศึกษา 

A B 

บันทึกจ านวนเงินค่าเล่า
เรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

นักศึกษา บันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับ
การศึกษาโดยไม่เกินจ านวนเงินที่สถานศึกษาเรียกเก็บผ่านระบบ e-
studentloan 

A B C 

ตรวจสอบและบันทึก
จ านวนเงินกู้ยืมในแบบ
ลงทะเบียนเรียน/แบบ
ยืนยันจ านวนเงินค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา 

สถานศึกษา ตรวจสอบและบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาพร้อมพิมพ์เอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน
จ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
ให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกแล้วให้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งผู้กู้ยืมเงิน และสถานศึกษา 

A B C 

การจ่ายเงินกู้ยืม กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือน ส าหรับค่าเล่า
เรียนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอนเข้าบัญขีของ
สถานศึกษา 

A B C 
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ขั้นตอนการกู้ยืมฯ นักศึกษาต้องส่งเอกสารประกอบดังนี้ 
1. สิ่งที่นักศึกษาต้องท าทกุปี ปีละ 1 คร้ัง (ประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี)  

1.1 เอกสารของนักศึกษาผู้ขอกู้  

ส าเนาเอกสารทุกใบ รับรองด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน 

   1.1.1  รูปถ่ายชุดนักศึกษา ของผู้ขอกู้  ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 ใบ 
   1.1.2  แบบยืนยันการกู้ยืม ในภาคเรยีนและปีการศึกษาทีต่้องการจะกู้ จาก  www.studentloan.or.th 
   1.1.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ( ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอาย ุ) 
   1.1.4  ส าเนาทะเบียนบา้น  
   1.1.5  ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ   ( กรณี ชื่อ / นามสกุล ไม่ตรงกับ ระบบ E-studentloan ) 

   1.1.6  ใบแสดงผลการเรยีน   / โครงสร้างหลักสตูร (ครบทุกภาคเรียนที่ลงเรียน) 
   1.1.7  ข้อมูลการโอนเงิน   (สามารถ ดไูด้จาก www.studentloan.or.th  เลือก ตรวจสอบยอดหนี้ ) 
   1.1.8  หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์แนะแนว / อาจารยท์ี่ปรึกษา (กยศ.103) 
   1.1.9  หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา   (ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา) 
   1.1.10  แบบแจ้งความจ านง ลงรายวิชา  เฉพาะ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. หรือ ขอกู้เกินหลักสตูร 

 
 
1.2  เอกสารของ บิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง  
ส าเนาเอกสารทุกใบ รับรองด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน 

   1.2. 1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ( ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอาย ุ) 
        หรือ ส าเนาใบสุทธิพระ (กรณี บวชเป็นพระ) 
        หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ (กรณีไม่สามารถท างานได้เพราะพิการ) 
   1.2.2  ส าเนาทะเบียนบา้น  
   1.2.3  หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน จากสถานท่ีท างาน เช่น บริษัท / ห้างร้าน /  สนง.ราชการ / รัฐสาหกิจ หรือ ส านักงานใดๆ 

         ( ย้อนหลังได้ ไม่เกิน 3 เดอืน ณ วันที่ส่งเอกสาร หากเป็นส าเนา เจ้าของเอกสารต้อง ลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาด้วยตนเอง เท่านั้น) 
   1.2.4  ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาใบหย่า ( ชื่อ – สกุล ไม่ตรงในใบหย่าแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย ) 
   1.2.5  รูปถ่าย + แผนที่ตั้งของบ้าน ที่อยู่อาศัยของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง 

1.3 เอกสารส าคัญอ่ืนๆ 
   1.3.1  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้  ( กยศ.102 หรือ กรอ. 102 ) 
         กรณี บิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครองเลี้ยงเด่ียว  ท างานบริษัท / ห้างร้าน /  สนง.ราชการ / รัฐสาหกิจ หรือ ส านักงานใดๆ 
         ที่สามารถออก หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนได้  
         ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ ข้อ 3.1 ( กยศ. 102 หรือ กรอ. 102 ) 
   1.3.2  หนังสือรับรองสถานภาพ  ( กรณี  บิดา และ มารดา แยกทางกัน โดยมิได้ จดทะเบียนหย่า ) 
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   1.3.3  หนังสือรับรอง การไมเ่ปน็ผู้ที่ท างานประจ า  (เฉพาะ ผู้กู้ ที่เรียน ภาคพิเศษ) 
   1.3.4  ส าเนาบัตรขา้ราชการ ของผู้รับรอง (ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ) 

   1.3.5  หนังสือรับรองต าแหน่ง ของผู้รับรอง (เฉพาะกรณีบัตรข้าราชการหมดอายุ) 
1.4  สัญญาการกู้ฯ ท าเฉพาะ ปีแรก ที่ได้กู้กับ มหาวิทยาลัย ครั้งเดียวเท่านั้น 

2. สิ่งที่นกัศึกษาต้องท าทกุเทอมที่ต้องการกู้ ( เทอมละ 1 ครั้ง ) 

   2.1.  ใบแจ้งหนี้การช าระเงิน จากระบบ SLCM จ านวน 2 ใบ  
   2.2.  ใบบันทึกจ านวนเงินค่าเลา่เรียน จาก E-studentloan 1 ใบ  
   2.3  ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 1 ใบ (บัตรฯ ต้องไม่หมดอายุและรับรองส าเนาชื่อให้ถูกตอ้ง) 
   2.4  กรณีเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้ทุกภาคเรยีนที่จะกู ้
         2.4.1 ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา   2 ใบ 
         2.4.2 ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา   2 ใบ 
         2.4.3 ส าเนาบัญชีกรุงไทยหน้าแรกของนักศึกษา   2 ใบ 
         2.4.4 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือนามสกลุของนักศึกษา   2 ใบ 

                                                                                                 (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 
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เมื่อผู้กู้ ยื่นเอกสารครบแล้ว จะได้แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันเป็นหลักฐาน วิธีตรวจสอบว่า สามารถกู้ได้กี่เทอม ในแต่ละปี
การศึกษานั้น ให้ดูตามตัวอย่างด้านล่างนี้                                         (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 
3. ในกรณีที่นักศึกษาผู้กู้ฯ ไม่ต้องการประสงค์กู้ในปีใดๆ ต้องส่ง แบบรายงาน สถานภาพ กยศ. 204 หรือ กรอ. 204 พร้อม 

ส าเนาบัตรประชาชน                                                            (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 

4. ในกรณทีีน่กัศกึษามีความประสงคท์ีจ่ะลาออกจากสถานศกึษา ตอ้งแจง้ฝา่ยทนุการศกึษาดว้ยทกุครัง้  
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การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายทุนการศึกษาได้จาก  

เว็บไซด์ www.dpu.ac.th/fund โดยปฎิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. เข้าเว็บไซด์ www.dpu.ac.th/fund  เลือก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เลือก ทุนกู้ยืมฯ  
                                                                                       (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 
2. จากนั้น จะพบแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่ง ผู้กู้สามารถเลือกน าไปใช้ได้เลย (ทั้งนี้ ต้องใช้แบบฟอร์มต่างๆ ที่ฝ่ายทุนการศึกษา  
ก าหนดให้เท่านั้น ห้ามใช้แบบฟอร์มจากแหล่งอ่ืน หรือ เว็บไซด์อ่ืนๆ แทนเด็ดขาด)  
                                                                                       (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 
  

http://www.dpu.ac.th/fund%20%20เลือก
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ข้อพึงระวัง/ข้อควรรู้ 
 1. นักศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียน ไม่ควรน้อยกว่า 2.00 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 

จึงจะมีสิทธิ์ขอกู้ต่อในปีการศึกษาต่อไปได้ 

 2. นักศึกษาต้องปฏิบัติแต่ละข้ันตอนด้วยตนเอง ทั้งด้านเอกสาร และระบบ e-Studentloan ตามระยะเวลาที่ฝ่ายทุนฯ

ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับปฏิทิน กยศ. 

 3. นักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง และถือเป็นความรับผิดชอบ ของนักศึกษาเองด้วยหากเกิดข้อผิดพลาด 

 4. เอกสารหลักฐานประกอบการกู้ จะต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าของเอกสาร เป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 

 5. การลงลายมือชื่อผู้กู้ฯ ทุกครั้ง ต้องเหมือนกับในสัญญากู้ยืมเงิน 

 6. การเซ็นสัญญา ท าครั้งแรกครั้งเดียว โดยเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนฯ ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ ที่

อ าเภอตามทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน 

 7. การแก้ไขเอกสารห้ามใช้ยางลบหรือน้ ายาลบค าผิด ให้ขีดฆ่า และลงลายมือชื่อก ากับ รวมถึงห้ามใช้ปากกาลบได้เด็ดขาด 

 8. ผู้ค้ าประกันไม่สามารถขอเพิกถอนการค้ าประกันได้ 

 9. เม่ือมหาวิทยาลัยอนุมัติการกู้ยืมฯ แล้ว หากนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการกู้ได้ทันที 

10. บัตรประชาชน ทั้งของผู้กู้ ผู้ค้ า และผู้รับรองรายได้ ควรตรวจสอบ วันหมดอายุ 

11. ที่อยู่อาศัย (รูปภาพบ้าน+แผนที่) ต้องตรงกับความเป็นจริง 

12. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง หากตรวจสอบพบว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง ฝ่ายกฎหมายของ กยศ. จะด าเนินคดีระงับการกู้และ

เรียกเงินที่กู้ไปคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย 

 

.................................. 
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การติดตามข่าวสารฝ่ายทุนการศึกษา 
1.บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยเฉพาะ “บอร์ดฝ่ายทุนการศึกษาทางเดินเข้า

มหาวิทยาลัย อยู่ตรงข้ามแนวสระบัว (นักศึกษาต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 

2. web ฝ่ายทุนการศึกษา “ www.dpu.ac.th/fund ” (นักศึกษาต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 
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3. Facebook ฝ่ายทุนการศึกษา โดยพิมพ์ ลงในช่องค้นหาจากโปรแกรม facebook ดังนี้ 

“ฝ่ายทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”  กด “like”  กด “เห็นโพสต์ก่อน” 

                                                                                   (นักศึกษาต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 
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การตรวจสอบยอดหนี้  

นักศึกษาทุกคน ต้องติดตามตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง มิเช่นนั้นจะไม่ทราบว่าเงินกู้ค่าเล่าเรียน หรือ เงินค่าใช้จ่ายราย

เดือนเข้าบัญชีเมื่อไหร่ โดยดูวิธีการได้ดังนี้ 

1. เข้า website ของ กยศ. (กรอ) (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 

2. เลือก ตรวจสอบยอดหนี้                                             (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 
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3. คลิกรายละเอียด    (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 

4. เพื่อดาวน์โหลด PDF เก็บไว้ดู  (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 
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5. นักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยคลิ๊ก เลือกลงทะเบียน  

                                                                             (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 

 6. ผู้กู้ยืมต้องตอบค าถามให้ครบทั้ง 3  ข้อ  (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 
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7. การตั้งรหัสผ่าน ต้องกรอกให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดด้านล่าง (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
ค าอธิบาย การตั้งรหัสผ่าน 

7.1 ความยาวของรหัสผ่าน ต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร 

7.2 ต้องประกอบด้วยอักขระ พิเศษ อย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

7.3 ตัวอักษรต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ 

7.4 ต้องประกอบด้วยตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

7.5 ใช้เว็บบราวเซอร์  IE V. 11.0.0  หรือ Google Chrome V.68.0.3440.106++ 

                                                    (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 
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8. จากนั้น เข้าสู่ระบบ                                                  (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 

9. กรอก E-mail ผู้ใช้ และรหัสผ่าน รวมถึง CAPTCHA แคปช่า (เทคนิคการใช้เพื่อตรวจสอบผู้ใช้ว่าไม่ใช่หุ่นยนต์) 

         (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 
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10. คลิ๊กที่ ข้อมูลการโอนเงิน                                              (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 

 
 

11. ผู้กู้จะทราบค่าเล่าเรียน , ค่าครองชีพ ว่าเข้าวันที่เท่าไหร่ หากพบปัญหาใดๆ บนหน้าจอนี้ ต้องรีบติดต่อฝ่ายทุนด่วน 

                                                                                      (ผู้กู้ยืมฯ ต้องตัดภาพนี้แปะในรายงาน) 
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การช าระหนี ้
มีระยะปลอดหนี้ 2 ปี หลังเรียนจบใช้คืนภายใน 15 ปี คิด ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินต้นที่ต้องจ่าย  

( ช าระช่วงเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ไม่เสียดอกเบี้ย)  

 

หมายเหตุ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นเพื่อ

ผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาผู้กู้ฯ ทุกคน มีความจ าเป็น ที่จะต้องติดตามข่าวสารต่างๆ จาก หน้าเว็บไซต์  E-studentloan 

อย่างสม่ าเสมอ 

 

……………………………………………………… 

จบรายงาน 

ลงช่ือผู้จัดท า....................................................  


