
 
กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร https://www.facebook.com/kpru.stud/ 

 

แจ้งรายละเอียดผู้กู้ กยศ. ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รอบทั่วไป ปกีารศึกษา 2563 
 
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ก่อน และลงทะเบียนขอกู้ กยศ. ระหว่างวันที 25 – 31 

พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงิน จากนั้นเขียนด้วยลายมือของผู้กู้ให้เรียบร้อย พร้อมเตรียม
เอกสารหลักฐานต่างๆ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สแกนไฟล์เอกสารทุกอย่างเป็น pdf หรือ ถ่ายภาพแบบชัดเจนทุก
หน้า เพ่ือส่งตรวจเอกสาร และส่งทาง Email : e-advisor@kpru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563  

ตัวอย่างการเขียนเอกสารต่างๆ ดูได้ที ่https://std.kpru.ac.th/th/doc2-download.php  
โดยให้นักศึกษาตรวจสอบว่าตรงกับข้อใด เช่น กรณี บิดามารดาอยู่ด้วยกัน, กรณี อาศัยอยู่กับญาติ, บิดาหรือ
มารดาเสียชีวิต, กรณี บิดามารดาหย่าร้างกัน เป็นต้น ให้กรอกข้อมูลผู้กู้ตามกรณตีัวอย่าง พร้อมแนบหลักฐาน 

 
1. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 

หมายถึง นักเรียนที่เคยกู้ กยศ. จากมัธยมหรือสถานศึกษาอ่ืน แล้วจะมาเรียนต่อปี 1 ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

- ลงทะเบียนขอกู ้https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id_act=6&day_act=2020-05-25 
 
2. ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 

หมายถึง นักเรียนทีไ่ม่เคยกู้เลย แล้วจะมาเรียนต่อปี 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ลงทะเบียนขอกู ้https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id_act=5&day_act=2020-05-25  

 
หากนักศึกษาคนใดที่ยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบ กยศ. ต้องเข้าไปขอรหัสผ่านก่อนทีจ่ะลงทะเบียนยื่นกู้ 
โดยสามารถขอรหัสได้ที ่https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html 
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คุณสมบัติผู้กู้ดังนี้  
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า บิดามารดามีรายได้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360,000 บาท/ปี 
3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา  
- ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 1.50  
- ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 1.50  
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
5. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีในสาขาใด ๆ 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 
- ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) ต้องมีชั่วโมงจิตอาสาอย่างน้อย 18-36 ชั่วโมง 
- ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) ไม่ต้องมชีั่วโมงจิตอาสา  
10. ให้นักศึกษากดติดตามเพจ กองทุน กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังการด าเนินการกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 รอบทั่วไป 
 
 
 

 
 
                 

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 - 31 พฤษภาคม 2563 

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

ตั้งแต่วันท่ี 25 - 31 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 

ตัวอย่างการส่ง Email 
- ชื่อเร่ือง : ประเภท-รหัสนักศึกษา-ช่ือ นามสกุล 
   ตัวอย่าง ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกูเ้ลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) .-
631234567-นางสาวสุขใจ ทองดี 
- เนื้อหา : ประเภท 
 รหัสนักศึกษา 
 ช่ือ นามสกุล 
 คณะ, โปรแกรมวิชา, ช้ันปีท่ี........ 
 เลขบัตรประชาชน 
 เบอร์โทรศัพท์ 
- แนบไฟล์ : สแกนไฟล์เอกสารทกุอย่างเป็น pdf หรือ 
ถ่ายภาพแบบชัดเจนทุกหน้า 

รอการตอบกลับ Email จากเจ้าหน้าท่ี และติดตามข่าวสาร
อย่างสม่ าเสมอ 

เสร็จสิ้นข้ันตอนขอยื่นกูแ้ละตรวจเอกสาร 
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