เอกสารงานกองทุน กยศ. หมายเลข 1

ภาพแสดงขั้นตอนการขอกู้ยมื เงินจากกองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพือ่ การศึกษา
สาหรับนักศึกษาทีเ่ คยกู้จากสถานศึกษาเดิมและไม่ เคยกู้เลย ปี การศึกษา 2561
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุ พรรณบุรี
.....................................................................................................

ช่วงปิด
ภาค

เริ่มต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสผ่านในระบบ
e-Studentloan

นักศึกษาบันทึกแบบคาขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan และดาวน์โหลดแบบคาขอกู้พร้อม
แบบฟอร์มเอกสารการขอกู้ของสถาบันฯ ที่เว็บไซต์ www.ipesp.ac.th
และ facebook : กองทุน กยศ. และ กรอ. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นักศึกษาพิมพ์แบบคาขอกูจ้ ากระบบ e-Studentloan พร้อมกรอกแบบคาขอกูแ
้ ละเอกสารการกูย้ ืม
ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสถาบันฯ ส่งเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เมื่อเปิดภาคการศึกษา 1/2561

นักศึกษารอประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ดาเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับ ธนาคารกรุงไทย

นักศึกษาบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan และพิมพ์สัญญาเงินกู้แนบ
หลักฐานประกอบส่งเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนาม
นักศึกษาบันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรียนในแบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรียนผ่านระบบ
e-Studentloan
นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันจานวนเงินกู้ยืม โดยเจ้าหน้าที่กองทุนเป็นผู้พิมพ์เอกสาร
ให้ลงนาม
เสร็จสิ้นการกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2561
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เริ่มต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาบันทึกแบบคาขอกู้และแบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรียนผ่านระบบ
e-Studentloan
นักศึกษาพิมพ์แบบคายืนยันขอกู้และแบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรียนผ่านระบบ
e-Studentloan
**โดยนักศึกษาต้องชาระค่าเทอมเองก่อนแล้วนาใบเสร็จรับเงินมายืนยันค่าเล่าเรียน
ผ่านระบบ **
นักศึกษานาส่งใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
และลงนามในแบบยืนยันจานวนเงินกู้ยืม
โดยเจ้าหน้าที่กองทุนเป็นผู้พิมพ์เอกสารให้ลงนาม
เสร็จสิ้นการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2561
***************************************************************************************

ติดตามข่ าวสารงานกองทุนฯ ได้ ที่
Facebook : กองทุน กยศ และ กรอ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุ พรรณบุรี

และไลน์ กลุ่ม
“กยศ. สพล.สุ พรรณบุรี”
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ขั้นตอนการขอกู้ยมื เงินจากกองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพือ่ การศึกษา
สาหรับนักศึกษาทีเ่ คยกู้จากสถานศึกษาเดิมและไม่ เคยกู้เลย ปี การศึกษา 2561
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุ พรรณบุรี
.....................................................................................................

1. เข้าเว็บไซด์ www.studentloan.or.th ระบบ e-Studentloan  นักเรียน/นักศึกษา”
1.1 สาหรับผูใ้ ช้โปรแกรมครั้งแรกให้ลงทะเบียนขอรหัสผ่านจากเว็บไซด์ให้กบั ตนเองเลือก “ลงทะเบียนขอ
รหั ส ผ่ าน” (รหั ส ผ่า นให้ ต้ งั เป็ นวัน เดื อ นปี เกิ ด ของนัก ศึ ก ษา เช่ น เกิ ด วัน ที่ 1 มกราคม 2561 ให้ ต้ งั รหั ส ผ่า นเป็ น
01012561 เป็ นต้น) คู่มือการดาเนิ นการขอรหัสผ่านสามารถดูได้ที่ www.studentloan.or.th ดาวน์โหลด  คู่มือ
การใช้ระบบงาน e-Studentloan (สาหรับผูก้ ยู้ มื )
1.2 หลังจากที่นกั ศึกษาได้ทาการลงทะเบียนใหม่แล้ว 1 วัน ให้นกั ศึกษาเข้าไปตรวจสอบว่านักศึกษาสามารถ
เข้าระบบได้หรื อไม่ โดยการกดปุ่ ม "ผู้มีรหัสผ่ านแล้ ว" เข้าสู่ ระบบ
1.3 เมื่อ Login เข้าสู่ ระบบได้แล้ว นักศึกษาจะเริ่ มทาแบบคาขอกูย้ ืม ภาคเรี ยนที่ 1/2561 ได้ (กาหนดระยะเวลา
ในการยื่นแบบ งานกองทุนจะแจ้ งให้ ทราบใน Facebook และ Line) สาหรับการจัดทาแบบคาขอกูผ้ ่านเว็บไซด์ จะทา
ทุกภาคการศึกษาจนกว่าผูข้ อกูจ้ ะสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรหรื อหยุดการกูย้ มื
รายละเอียดในแบบคาขอกู้
- คณะให้นกั ศึกษากดปุ่ มค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุ ขภาพ,
คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
- รหัสนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสให้ใส่ “0” ไปก่อน
- เบอร์ โทรศัพท์ของนักศึกษา ที่ระบุในแบบคาขอกู้ จะต้องเป็ นเบอร์ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อ
ประโยชน์ในการกูย้ มื หากติดต่อไม่ได้ อาจทาให้นกั ศึกษาเสี ยสิ ทธิ์ ในการขอกู้
- ความประสงค์ขอกู้ ให้นกั ศึกษาเลือกค่าเล่าเรี ยนกับค่าครองชีพ
- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกแบบ” ด้วย
2. เปิ ดภาคเรี ยน 1/2561 เมื่อนักศึกษาได้รับรหัสประจาตัวนักศึกษาให้เข้าไปกรอกรหัสประจาตัวนักศึกษาแล้ว ให้
กดที่ปุ่ม “บันทึกแบบ” และกดที่ปุ่ม “พิมพ์แบบ” เพื่อสั่งพิมพ์เอกสารออกมาจานวน 1 ชุ ด เอกสารหลักฐานที่ตอ้ ง
นามาส่ ง ดังนี้
(1) แบบคาขอกูจ้ ากระบบ e-Studentloan จานวน 1 ชุด
(2) แบบคาขอกู้ กยศ. 101 จานวน 1 ชุด
(3) รู ปถ่ายชุดนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
(4) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา
(5) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา – มารดา หรื อผูป้ กครอง
(6) ใบแสดงรายการเงินเดื อน (สลิ ป เงิ นเดื อน) หรื อ หนังสื อรั บ รองรายได้ของครอบครั วผูก้ ู้หรื อผูป้ กครอง
(กยศ. 102) โดยให้ขา้ ราชการ หรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูป้ กครองท้องถิ่ นระดับผูใ้ หญ่บา้ น หรื อกานันเป็ นผูล้ ง
นามรับรองในหนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวผูก้ ู้
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(7) สาเนาบัตรข้าราชการของผูร้ ับรองรายได้ครอบครัวของนักศึกษา (ตามข้อ 6)
(8) หนังสื อแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษา กยศ. 103 (อาจารย์ที่สถาบันเก่าก็ได้)
(9) แผนที่และรู ปถ่ายบ้านพักของบิดา มารดาหรื อผูป้ กครองของนักศึกษา (โดยให้มีผปู ้ กครองอยูใ่ นภาพด้วย)
(10) ใบแสดงผลการเรี ยนปี ล่าสุ ด
(11) สาเนาสัญญากูย้ มื เงินปี ล่าสุ ด ของนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เคยกูม้ าแล้ว)
(12) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทย ของนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เคยกูม้ าแล้ว)
(13) สมุดบันทึกเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสา
- นักศึกษาที่เคยกูม้ าแล้ว ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสา จานวนไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมง
- นักศึกษาที่ยงั ไม่เคยกู้ ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรม (ไม่นบั จานวนชัว่ โมง)
: นั ก ศึ ก ษาสามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขต
สุพรรณบุรี www.ipesp.ac.th และ facebook : กองทุน กยศ. และ กรอ. สถาบันการพล
ศึก ษา วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุรี โดยสามารถดาวน์ โหลดได้ตั้ งแต่ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561
เป็นต้นไปคะ
**เอกสารทุกฉบับเจ้ าของหลักฐานต้ องเป็ นผู้ลงลายมือชื่ อสาเนาถูกต้ องด้ วยตัวเองเท่ านั้น**
3. นาเอกสารแบบคาขอกูพ้ ร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 2 ส่ งที่ งานกองทุนฯ ณ ห้องงานกองทุ นกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
อาคารอานวยการ ชั้น 1 (กาหนดการส่ งจะแจ้ งให้ ทราบภายหลังเมื่อเปิ ดภาคเรียน 1/2561 แล้ ว)
4. งานกองทุน ฯ จะดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบคาขอกูแ้ ละหลักฐานแนบการขอกูข้ องนักศึกษา และ
จะประกาศผลการตรวจสอบทางบอร์ ดประชาสัมพันธ์กองทุนฯ หน้าห้องงานการเงิ นและบัญชี พร้ อมส่ งคืนเอกสาร
สาหรับรายที่ไม่เรี ยบร้อยให้นากลับไปแก้ไข
5. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยงานกองทุนฯ จะประกาศวัน เวลา สถานที่ ที่จะสัมภาษณ์ให้รับทราบต่อไป
6. งานกองทุนฯ จะประกาศผลการคัดเลือกให้นกั ศึกษารับทราบทางป้ ายประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ กยศ.
บริ เวณบันไดข้างตึกอานวยการฝั่งตะวันออก
7. ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ กูย้ ืมเงินจากกองทุน กยศ.สาหรับผูก้ รู้ ายใหม่ให้มารับหนังสื อขอเปิ ดบัญชี กบั ธ.กรุ งไทยโดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ กับเจ้าหน้าที่กองทุน ฯ : ทั้งนีเ้ นื่องจากผู้ก้ ูจะต้ องใส่ เลขทีบ่ ัญชีในโปรแกรมบันทึกสั ญญาด้ วย และผูก้ ู้
รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนเลขที่บญั ชีให้เข้าไปทาสัญญากูย้ มื เงินผ่านระบบโปรแกรม e – Studentloan โดยต้องพิมพ์สัญญาออก
จากระบบโปรแกรม จานวน 2 ฉบับ (ใช้กระดาษA4 ขนาด 80 แกรมสี ขาว พิมพ์ขาวดาหรื อพิมพ์สีก็ได้) แล้วนามาส่ งให้
เจ้าหน้าที่กองทุน กยศ. ตรวจสอบก่อนนาไปลงนาม พร้อมแนบหลักฐาน (หลักฐานชุ ดนี้แยกจากที่ส่งขอกูใ้ นครั้งแรก
ตามข้อ 2 ) ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา อย่างละ 1 ชุด
(2) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ของผูค้ ้ าประกัน(บิดา มารดาหรื อผูป้ กครอง) อย่างละ 1 ชุด
(3) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของนักศึกษา อย่างละ 2 ชุด (รายเก่ า 1 ชุด รายใหม่ 2 ชุด)
**เอกสารทุกฉบับเจ้ าของหลักฐานต้ องเป็ นผู้ลงลายมือชื่ อสาเนาถูกต้ องด้ วยตัวเองเท่ านั้น**
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8. สัญญาของนักศึกษาที่เรี ยบร้อยแล้วให้นากลับไปลงนามโดยรับหนังสื อถึงนายอาเภอพร้อมสัญญาและหลักฐาน
แนบไปให้ผคู ้ ้ าลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงานของอาเภอ ณ ที่วา่ การอาเภอตามทะเบียนบ้านของผูค้ ้ า แล้วนากลับมาส่ ง
ให้งานกองทุนฯ
9. สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะนาผูค้ ้ ามาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ให้นาผูค้ ้ าและสัญญาพร้อมหลักฐาน
แนบมาลงนามกับเจ้าหน้าที่กองทุนฯได้ตามวันและเวลาราชการ
10. งานกองทุนฯ ทาการตรวจสอบและบันทึกส่ งสัญญาในระบบ e-Studentloan
11. นักศึ กษาเข้าไปในระบบเพื่อยืนยันจานวนเงิ นค่าเล่ าเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1/2561 โดยจานวนเงิ นค่าเล่ าเรี ยนจะ
บันทึกตามจานวนในใบเสร็ จรับเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนของแต่ละภาคการศึกษา ซึ่ งข้อมูลที่ตอ้ งบันทึกมีดงั นี้
11.1 ช่องเลขที่ใบเสร็ จ ให้นกั ศึกษาใส่ เลขที่ใบเสร็ จที่นกั ศึกษาได้ชาระค่าเล่าเรี ยนเมื่อวันรายงานตัว
11.2 ช่องวันที่ ใส่ วนั ที่ตามใบเสร็ จ
11.3 ช่องจานวนเงินค่าเล่าเรี ยน
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุ ขภาพ จานวน 7,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 6,000 บาท
11.4 ช่องจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ใส่ 0
เสร็ จแล้วกดปุ่ มบันทึก
****นักศึกษาผู้กู้ต้องสารองจ่ายค่าเทอมไปก่อน เมื่อเงินกองทุนโอนเงินค่าเทอมมา เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
จะดาเนินการโอนคืนค่าเทอมเข้าบัญชีนักศึกษาต่อไป****
12. งานกองทุนฯ พิมพ์แบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรี ยนและค่าครองชีพ ประจาภาคเรี ยนที่ 1/2561 ให้กบั นักศึกษา
ผูก้ ทู้ ุกคนได้ลงนาม จานวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการจัดส่ งพร้อมกับสัญญาเงินกูใ้ ห้กบั ธนาคารฯ ต่อไป
13. สาหรับในภาคเรี ยนที่ 2/2561 นักศึกษาผูก้ ูจ้ ะต้องเข้าระบบโปรแกรม e – Studentloan เพื่อจัดทาแบบคายืนยัน
การขอกูย้ มื เงิน ในภาคเรี ยนที่ 2/2561 และยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรี ยนตามขั้นตอนต่อไปนี้
13.1 นักศึกษาผูก้ กู้ ดปุ่ ม "ผู้มีรหัสผ่ านแล้ ว" เพื่อทาการ Login เข้าสู่ ระบบ
13.2 Login เข้าสู่ ระบบแล้ว ให้บนั ทึกแบบคายืนยันการขอกูย้ มื เงิน 2/2561 และบันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรี ยน
ภาคเรี ยนที่ 2/2561 พร้อมพิมพ์เอกสารทั้ง 2 ฉบับออกมาส่ งให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
13.3 งานกองทุนฯ จะพิมพ์แบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรี ยน และค่าครองชี พ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 ให้กบั
นักศึกษาผูก้ ทู้ ุกคนได้ลงนาม จานวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการจัดส่ งให้กบั ธนาคารฯ ต่อไป
14. สาหรับในภาคเรี ยนต่อไป ให้นกั ศึกษาผูก้ ูป้ ฏิบตั ิตามขั้นตอนข้อ 11 จนกว่าจะสาเร็ จการศึกษาหรื อนักศึกษาผูก้ ู้
ประสงค์จะหยุดการขอกูก้ ็ไม่ตอ้ งดาเนินการตามข้อ 11 แต่ตอ้ งมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่วา่ ไม่ประสงค์จะขอกูต้ ่อ
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หมายเหตุ
1. นักศึกษาผูก้ ตู้ อ้ งติดตามประกาศจากกองทุนฯ เพื่อให้สามารถดาเนินการกูย้ มื ให้ทนั ตามกาหนดเวลา
2. ถ้าบัตรประชาชนของบุคคลใดหมดอายุ ให้ไปทาบัตรใหม่ก่อนทาสัญญา
3. เอกสารของบุ คคลใดให้บุคคลนั้นเป็ นผูร้ ั บ รองสาเนาด้วยตนเองเท่านั้น ห้ าม รับรองส าเนาแทนกันโดย
เด็ดขาด
4. ในการเขี ยนแบบสัญญากู้ยืมเงิ น ให้ระมัดระวังเป็ นพิเศษ ห้ามเขียนซ้ า ลบ ขูด หรื อใช้น้ ายาลบคาผิดโดย
เด็ดขาด เขียนด้วยปากกาหมึกสี น้ าเงิน หรื อสี ดาเท่านั้น และควรเขียนสัญญาฉบับถ่ายเอกสารก่อน
5. อย่ า นาแบบคาขอกูย้ ืมฯ มาส่ งในวันสุ ดท้าย เพราะเอกสาร/หลักฐานอาจจะไม่ครบถ้วนจะทาให้เสี ยสิ ทธิ์ ใน
การกูย้ มื ฯและจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ใด ๆ มิได้
6. กรุ ณา ตรวจทานเอกสารให้ครบถ้วนก่อนส่ ง และเรี ยงเอกสารตามลาดับแบบคาขอกู้ และแบบสัญญากูย้ ืม
เงินด้วย
7. เอกสารทุกฉบับให้ถ่ายอย่างชัดเจน ด้วยกระดาษ A 4 เท่านั้น พร้ อมรับรองสาเนาเอกสารไว้ ด้านล่ างมุมขวา
ของเอกสาร ดังตัวอย่าง
(ตัวอย่างบรรทัดที่ 1)
(ตัวอย่างบรรทัดที่ 2 ลายมือชื่อหรื อลายเซ็น)
(ตัวอย่างบรรทัดที่ 3 เขียนคานาหน้าชื่อและสกุลตัวบรรจง)

สาเนาถูกต้อง
สุวรรณี แก้วสุขใส
(นางสาวสุวรรณี แก้วสุขใส)

หลักเกณฑ์การชาระหนี้
1. ผู้ก้ ยู ืมเงินที่มีหน้ าที่ชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
- ผู้ก้ ยู ืมเงินที่สาเร็ จการศึกษาหรื อเลิกการศึกษาแล้ วเป็ นเวลา 2 ปี นับจากปี ที่สาเร็ จการศึกษาหรื อเลิก
ศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี ้)
- กรณี ผ้ ูก้ ูยืมเงินที่ไม่ก้ ูต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี และไม่แจ้ งสถานภาพให้ ผ้ ูบริ หารและจัดการเงินให้ ก้ ูยืม
ทราบ จะถือว่าเป็ นผู้ครบกาหนดชาระหนี ้และมีหน้ าที่ต้องชาระหนี ้คืนกองทุน
2. หลักเกณฑ์การชาระหนี ้
2.1 ผู้ก้ ยู ืมเงินต้ องชาระเงินกู้ยืม พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยหรื อประโยชน์อื่นใดร้ อยละ 1 ต่อปี โดยต้ องคืนให้ กองทุน
ให้ เสร็จสิ ้นภายใน 15 ปี นับแต่วนั ที่ต้องเริ่มชาระหนี ้
2.2 ให้ ผ้ กู ้ ยู ืมเงินชาระหนี ้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี ้ โดยให้ ชาระ
หนี ้คืนเฉพาะเงินต้ นในอัตราร้ อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้ ก้ ยู ืม
2.3 การชาระหนี ้งวดต่อๆไปให้ ผ้ กู ้ ยู ืมเงินชาระเงินต้ นคืน ตามอัตราผ่อนชาระที่กองทุนกาหนด พร้ อมด้ วย
ดอกเบี ้ยหรื อประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้ อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้ นที่คงค้ าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี
2.4 หากผู้ก้ ยู ืมเงินผิดนัดชาระหนี ้ ผู้ก้ ยู ืมเงินจะต้ องชาระค่าปรับ หรื อค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระ
หนี ้ตามอัตราที่กองทุนกาหนด
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2.5 ผู้ก้ ูยืม เงิน ที่ มี ความประสงค์ จ ะขอช าระหนี ค้ ื น ก่ อนครบกาหนดระยะเวลาช าระหนี ้ หรื อ ก่ อนครบ
ระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี สามารถชาระคืนได้ โดยไม่เสียดอกเบี ้ยหรื อประโยชน์อื่นใด

หมายเหตุ 1. ให้ ผ้ กู ้ ยู ืมเงินไปติดต่อแสดงตน ขอชาระหนี ้ และเลือกวิธีการผ่อนชาระเป็ นรายปี หรื อรายเดือน
กับผู้บริหารและจัดการเงินให้ ก้ ยู ืมได้ ทกุ สาขาก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี
2. กรณี ผ้ กู ้ ูยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้ ก้ ูยืมในปี การศึกษาใด ต้ องแจ้ งสถานภาพ
การศึกษาต่อ ผู้บ ริ หารและจัดการเงิ น ให้ ก้ ูยื ม โดยให้ น าใบรับ รองจากสถานศึกษาไปแสดงทุก ปี จนกว่าจะส าเร็ จ
การศึกษา
ตัว อย่ าง ผู้ก้ ูยืม เงินที่ สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2556 มี ระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี ผู้ก้ ูยืม เงินจะครบ
กาหนดชาระหนี ้คืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดังนี ้

ช่องทางการชาระหนี้
ชาระหนี ้ได้ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้กู้สามารถตรวจสอบการโอนเงินในการกูย้ ืมได้ที่
“ตรวจสอบยอดหนีผ้ ู้กู้”
เพื่อดูรายละเอียดการโอนเงิน จานวนเงินกู้ยืมทั้งหมด
...และกาหนดการชาระหนี้เมื่อนักศึกษาหยุดกู้ยืมได้คะ...

งานกองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพือ่ การศึกษา
นางสาวสุ วรรณี แก้วสุ ขใส
สามารถสอบถามได้ ทเี่ บอร์ 035-555093 ในวันและเวลาราชการ
Facebook : กองทุน กยศ. และ กรอ. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุ พรรณบุรี
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คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้
อานาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อานาจปกครองมิใช่
บิดา มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทาการสมรส
แล้ว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
3.2 เป็ น ผู้ ที่ มีความประพฤติดี ไม่ฝ่ าฝื นระเบี ยบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ ที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์
เป็นอาจิณ เป็นต้น
3.3 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามระเบี ย บหรื อ ประกาศการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในโรงเรี ย น
สถานศึ ก ษาหรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในสั งกั ด การควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
หรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาในระหว่างศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

วงเงินที่อนุมัติให้กู้ยืมแต่ละราย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีอนุมัติวงเงินให้กู้คนละ 38,400 - 40,400 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. ค่าเล่าเรียน แบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน
* คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ * คนละ 7,000 บาท/1 ภาคเรียน รวมปีละ 14,000 บาท
* คณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ * คนละ 6,000 บาท/1 ภาคเรียน รวมปีละ 12,000 บาท
2. ค่าครองชีพ จ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษาทุกเดือน
นักศึกษาจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท รวมปีการศึกษาละ 26,400 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 26,400 บาท เท่ากันทุกคน
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