
  ข่าวกยศ. (07/05/2563)

ประกาศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและเลือกประเภทในระบบ ได้ตั้งแต่วันที ่7 - 30 พฤษภาคม 2563 ดังนี ้

 
1. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.  

- ผู้ที่เคยยื่นกู้แต่ไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากบิดามารดามีรายได้รวมกันเกิน 200,000 บาท/ปี  
- ตอนนี้สามารถยื่นกู้ได้แล้ว โดยบิดามารดาต้องมีรายได้รวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี  
- ต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง ถ้ายังไม่มีจิตอาสา ให้รีบด าเนินการโดยด่วน หากผู้ใดมีปัญหาในการท าจิต

อาสาให้ติดต่อ inbox เพจ กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ลงทะเบียนได้ที่ https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id_act=4&day_act=2020-05-07 

 
2. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.  

- ผู้ที่เคยพักการกู้ กยศ. แล้วจะกลับมากู้ต่อ เช่น เคยกู้ตอนปี 1 แล้วปี 2 ไม่ได้กู้ แต่จะกลับมากู้ตอนปี 3 
- ต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง ถ้ายังไม่มีจิตอาสา ให้รีบด าเนินการโดยด่วน หากผู้ใดมีปัญหาในการท าจิต

อาสาให้ติดต่อ inbox เพจ กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ลงทะเบียนได้ที่ https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id_act=3&day_act=2020-05-07 

 
3. ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (ส าหรับ น.ศ.ปี 2-5) 

- ต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง ถ้ายังไม่มีจิตอาสา ให้รีบด าเนินการโดยด่วน หากผู้ใดมีปัญหาในการท าจิต
อาสาให้ติดต่อ inbox เพจ กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- ลงทะเบียนได้ที่ https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id_act=2&day_act=2020-05-07 
 
4. ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (ส าหรับ น.ศ.ปี 2-5)  

- ไม่ต้องส่งจิตอาสา 
- ลงทะเบียนได้ที่ https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id_act=1&day_act=2020-05-07 

 
5. ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) และ ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1)  

- ให้รอยื่นกู้วันรายงานตัวนักศึกษา เพราะนักศึกษาจะต้องได้รับรหัสนักศึกษาก่อนถึงจะด าเนินการได้ 
- ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศข่าวจากกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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  ข่าวกยศ. (07/05/2563)

คุณสมบัติผู้กู้ดังนี ้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี 
3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
5. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
6. ไม่เป็นผู้ที่ท างานในระหว่างเรียน 
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับนวมกับระยะเวลาปลดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปี รวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
9. ท าประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ/จิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ข่าวกยศ. (07/05/2563)
แผนผังการด าเนินการกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

 

ท าความเข้าใจเร่ือง ประเภทผู้กู้ กยศ. 
 ได้ที่โพส https://www.facebook.com/kpru.stud/photos/a.1623577674570587/2520340634894282/ 

1. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.    4. ผู้กู้รายใหม่ทีไ่ม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 
2. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 5. ผู้กู้รายใหม่ทีไ่ม่เคยกู้เลย (ส าหรับ น.ศ.ปี 2-5) 
3. ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (ส าหรับ น.ศ.ปี 2-5) 

ไม่เคยกู้ กยศ. 
4. ผู้กู้รายใหม่ทีไ่ม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 
5. ผู้กู้รายใหม่ทีไ่ม่เคยกู้เลย (ส าหรับ น.ศ.ปี 2-5) 

เคยกู้ กยศ. 
1. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. 
2. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 
3. ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (ส าหรับ น.ศ.ปี 2-5) 

เข้าไปขอรหสัผา่นได้ที่ 
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/ht

ml/index.html 
ตั้งแต่วันท่ี 28 เมษายน 2563 - 30 พฤษภาคม 2563 

ลงทะเบียนขอยื่นกูไ้ด้ที่ 
https://std.kpru.ac.th/queue/index.php 

ตั้งแต่วันท่ี 7 - 30 พฤษภาคม 2563 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร กยศ. และตัวอย่าง ได้ที่ 
https://std.kpru.ac.th/th/doc2-download.php 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สแกนไฟล์เอกสารทุกอย่างเป็น pdf 
หรือ ถ่ายภาพแบบชัดเจนทุกหน้า เพื่อส่งตรวจเอกสาร 

ส่งทาง Email : e-advisor@kpru.ac.th 

2. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 
4. ผู้กู้รายใหม่ทีไ่ม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 
ให้รอยื่นกู้วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ เพราะนักศึกษาจะต้อง
ได้รับรหสันักศึกษาก่อนถึงจะด าเนินการได้ 

ตัวอย่างการส่ง Email 
- ชื่อเร่ือง : ประเภท-รหัสนักศึกษา-ช่ือ นามสกุล 
   ตัวอย่าง ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.-631111111-นางสาวสุข
ใจ ทองดี 
- เนื้อหา : ประเภท 
 รหัสนักศึกษา 
 ช่ือ นามสกุล 
 คณะ, โปรแกรมวิชา, ช้ันปีท่ี........ 
 เลขบัตรประชาชน 
 เบอร์โทรศัพท์ 
- แนบไฟล์ : สแกนไฟล์เอกสารทกุอย่างเป็น pdf หรือ 
ถ่ายภาพแบบชัดเจนทุกหน้า 

รอการตอบกลับ Email จากเจ้าหน้าท่ี และติดตามข่าวสาร
อย่างสม่ าเสมอ 

เสร็จสิ้นข้ันตอนขอยื่นกู้และตรวจเอกสาร 
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