
 
 

 

ขั�นตอนการขอกู้ยมืผ่านอนิเตอร์เน็ตในระบบ e-Studentloan ของ กรอ. ให้ดาํเนินการ ดงันี� 
 

1. นักศึกษาไม่เคยกู้ยมืกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื2อการศึกษา (กยศ.) และยังไม่มีรหัสผ่านให้ลงทะเบียนขอรหัสผ่านโดยเข้าไปที2

เวบ็ไซต์  www.studentloan.or.th     
�.� เลือกปุ่ม � นกัเรียน/นกัศึกษา   
�.� เลือกปุ่ม  ลงทะเบียนขอรหสัผา่น  
�.! กรอกข้อมูลเลขบัตรประจาํตัวประชาชน ชื)อ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด อีเมลล์ (ถา้มี) ตรวจสอบข้อมูล          

ให้ถูกตอ้ง  และกดปุ่มลงทะเบียน    จากนั2น  ใหร้ะบุรหัสผ่าน  และยืนยนัรหัสผ่าน  กรอกขอ้มูลคาํถามกนัลืม
รหสัผา่น  กดปุ่ม  ตกลง  ตรวจสอบขอ้มลูของตนเองใหถ้กูตอ้งและกดปุ่มยืนยนัการลงทะเบียน   ออกจากระบบ 

หมายเหตุ : ระบบจะทาํการตรวจสอบขอ้มูลของนกัศึกษาที)ลงทะเบียนแลว้ กบัสํานักทะเบียนราษฎร์ กรมการ
ปกครองก่อน ดงันั2น นกัศึกษาจะสามารถเขา้สู่ระบบเพื)อกรอกแบบคาํขอกูย้ืมเงิน ไดใ้นวนัถดัไป (เมื)อมีรหสัผ่าน
แลว้ใหท้าํตาม ขอ้ที) � ต่อไป 

 
2. นักศึกษาที2มรีหัสผ่านแล้ว  ให้ดาํเนินการดังนี�   

�.�  เขา้ไปที) www.Studentloan.or.th 
2.2 ใหเ้ลือกปุ่ม  � นกัเรียน/นกัศึกษา   
�.! เลือกปุ่มผูที้)มีรหสัผา่นแลว้  จากนั2น  กรอกเลขที)บตัรประจาํตวัประชาชน  และรหสัผา่น         
�.8 กดปุ่มเขา้สู่ระบบ  เลือก  ปีการศึกษา  �999  ภาคเรียนที)  �   
�.9 เลือกแบบคาํขอกูย้ืมเงิน 
2.6 เลือก 

- กรอ. 
- ระดบัการศึกษา อนุปริญญา, ปริญญาตรี 
- ชั2นปีที) �  
- กรอกชื)อสถานศึกษา  “มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์”   

�.C กดปุ่มคน้หา  ระดบัการศึกษาจะขึ2นใหโ้ดยอตัโนมติั   
2.7 หลกัสูตร 
 คณะครุศาสตร์ เลือก คณะครุศาสตรบณัฑิต 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เลือก ศิลปศาสตรบณัฑิต 
 คณะวิทยาการจดัการ เลือก การบริหารธุรกิจ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เลือก วิทยาศาสตรบณัฑิต 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เลือก เทคโนโลยีบณัฑิต/วิศกรรมศาสตรบณัฑิต 
�.H สาขาเอก เลือก สาขาของนกัศึกษาที)เรียนอยู ่ณ ปัจจุบนั (ตอ้งเป็นสาขาที)เป็นความตอ้งการหลกัและมีความ 

ชดัเจนของการผลิตกาํลงัคน ปี �999) 
�.J กดปุ่มตกลง  จะปรากฏแบบคาํขอกูย้ืมเงินขึ2นพร้อมทั2งกรอกขอ้มูลดงันี2  



B. ข้อมูลสถานศึกษา 
�.   ระดบัการศึกษา  ใหน้กัศึกษาเลือก  ปริญญาตรี 
2. คณะ (มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  มีอยู่   9  คณะ  เท่านั2น  คือ    คณะครุศาสตร์,  คณะวิทยาการจดัการ,               

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร)           
ใหน้กัศึกษาเลือกคณะที)ตนเองสังกดัอยูคื่อคณะที)นกัศึกษามารายงานตวัเพียงคณะเดียวเท่านั2น 

หมายเหตุ : B.กรณีเรียนสาขา ภาษาไทย (ค.บ) ให้เลอืกคณะครุศาสตร์ (เท่านั�น) 

          F. กรณีที2เรียนสาขา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(ค.บ.) ให้เลอืกคณะครุศาสตร์ (เท่านั�น) 
3. เวลาการศึกษาตามหลกัสูตร  ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เลือก 9 ปี  ส่วนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ,                

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เลือก 8  ปี 
4. การเรียนการสอน  ใหน้กัศึกษาที)เรียนหลกัสูตรภาคปกติและภาค กศ.ปช. เลือกโครงการปกติ  เท่านั2น 
5. ชั2นปีที)ท่านจะขอกู ้ ชั2นปีที) �  (กรณีเรียนต่อ � ปีหลงัใหร้ะบุชั2นปีที) �) ชั2นปีตามความเป็นจริง 

 

F.  ข้อมูลบุคคล   
�. ให้นกัศึกษากรอกขอ้มูลรหัสนกัศึกษา  รหัสนกัศึกษาจะไดรั้บในวนัที)มารายงานตวั  ดูไดจ้ากใบเสร็จรับเงิน    

ที)นกัศึกษาชาํระค่าลงทะเบียน  มีทั2งหมด   ��  หลกั   
�.  กรอกขอ้มลูเบอร์โทรศพัทที์)สามารถติดต่อได ้และ อีเมลล ์ 
!. เลือกสถานะการกูย้ืม  หากนกัศึกษาไม่เคยกูย้ืมเงินมาก่อนเลยใหเ้ลือกขอ้ �.  ไม่เคยกูย้ืม  แต่ถา้นกัศึกษาเคยกู้

มาแลว้ไม่วา่จะเป็นปีการศึกษาใดสถานศึกษาไหนก็ตามใหเ้ลือก ขอ้ �,!,8,9  ตามความเป็นจริง   
 

 หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะขอรับค่าครองชีพ ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ I  

3. ����นักศึกษามคีวามประสงค์ขอรับค่าครองชีพ เนื2องจากรายได้ครอบครัวไม่เกิน FKK,KKK บาทต่อปี 
�. กรอกชื)อ –นามสกลุ /เลขที)บตัรประชาชน/ อาชีพ/รายไดต่้อปี (จะตอ้งตรงกบัหนงัสือรับรองรายได ้             

 ของบิดา/ผูป้กครอง    
�. กรอกชื)อ –นามสกลุ /เลขที)บตัรประชาชน/ อาชีพ/รายไดต่้อปี (จะตอ้งตรงกบัหนงัสือรับรองรายได ้             

 ขอมารดา/ผูป้กครอง   
!. กรอกรายไดข้องผูรั้บทุนและคู่สมรส (ถา้มี) (ต่อปี) (จะตอ้งตรงกบัหนงัสือรับรองรายได)้              
8. รายไดค้รอบครัวรวมต่อปี  จาํนวนรายไดที้)นกัศึกษาตอ้งกรอกนี2จะตอ้งตรงกนักบัหนงัสือรับรองรายได ้       

 ของครอบครัวผูข้อกู ้ คือ นาํ รายไดบิ้ดา + รายไดม้ารดา รวมกนัไดจ้าํนวนเท่าไหร่ ต่อเดือน x 12  เดือน = ?            ใหน้าํมากรอก
ขอ้มลู 

 

M. ความประสงค์ขอกู้  
!. เลือก ���� ค่าครองชีพ (เฉพาะนกัศึกษาที)มีรายไดค้รอบครัวไม่เกิน �, บาท ต่อปี 
 

 5. เงื2อนไขในการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
 เลือก  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
 



Q. รับเงื2อนไขตามหลกัศาสนาอสิลาม  (เลือกเฉพาะผูที้)จะทาํสัญญาตามหลกัศาสนาอิสลาม)   
 

7.คํายนืยนั  
 อ่านขอ้มลูใหเ้ขา้ใจ  จากนั2น  เลือกปุ่ม  บนัทึกแบบ และบนัทึกแบบ �-! ครั2 ง 
จากนั�น  ให้เลือกแบบคําขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา  FSSS  ภาคเรียนที2  B  อีกครั� ง  จะพบแบบคําขอกู้ยืมเงินที2นักศึกษา   

กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั� ง  และพิมพ์แบบคําขอกู้จากระบบ  จํานวน  B  ชุด  โดย     

เลือกพิมพ์แบบ (ด้านล่าง) และตั�งค่าหน้ากระดาษ ซ้าย ขวา ด้านบน – ล่าง K.S ซ.ม. ดูภาพก่อนพิมพ์ ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน    

(พร้อมลงชื2อให้เรียบร้อย) 
 
*** ผู้ปกครอง  หมายถึง  นักศึกษาที2ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา อาศัยอยู่กบัญาตหิรือได้รับการอุปการะจากใคร  

 


