กำหนดกำร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
และ กองทุนเงินกู้เพื่อกำรศึกษำที่ผูกพันกับรำยได้ในอนำคต (กรอ.)
ประจำปี 2560
กำหนดกำร
17 – 18
สิงหำคม 2560

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
1. สมัครขอกู้ยืมผ่านระบบ
e-Studentloan
รำยเก่ำและรำยใหม่ 2. ยื่นแบบคาขอกู้ยืม/แบบคายืนยัน
ทุกชั้นปี
ขอกู้ยืม
3. พิมพ์แบบยื่นแบบคาขอกู้ยืม/
แบบคายืนยันขอกู้ยืม
4. พิมพ์แบบฟอร์ม
- แบบคาขอกู้ยืมเงิน
(กยศ. 101-1 – 101-4)
- หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
ของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ. 102),
(กรอ.102)
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของ
อาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่
ปรึกษา (กยศ. 103)
- แผนผังแสดงที่ตั้งบ้านพักอาศัย
บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง/
ผู้อุปการะ
- สาเนาผลการศึกษาที่ผ่านมา
(ไม่น้อยกว่า 2.00)
- ใบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่
มุ่งจิตอาสา
- พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
กู้ยืมฯ ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประชาชน
(ผู้ก,ู้ บิดา, มารดา หรือ
ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ)
- สาเนาทะเบียนบ้าน
(ผู้ก,ู้ บิดา, มารดา หรือ
ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ)
- สาเนาบัตรข้าราชการ
(ผู้รับรองรายได้)
(สำเนำเอกสำรทุกฉบับต้องลงลำยมือ
ชื่อโดยเจ้ำของเอกสำรเท่ำนั้น และ
สำเนำบัตรห้ำมหมดอำยุ)

สถำนที่
หมำยเหตุ
สามารถดูขั้นตอนการสมัคร และ เข้าระบบและรหัสผ่านของตนเอง
Download แบบฟอร์ม ได้ที่เว็บ
http://www.studentloan. or.th กรณี ผู้ปกครองมีรำยได้ประจำ
เช่น รับรำชกำร หรือ พนักงำน
ติดต่อ ส่งแบบคำขอกู้ยืมฯ
รัฐวิสำหกิจ ฯลฯ ใช้หนังสือ
ได้ที่ กองพัฒนำนักศึกษำ
รับรองเงินเดือน หรือสลิป
ห้องชมรม กยศ.
เงินเดือน เท่ำนั้น
(นักศึกษา กยศ. ทุกคน จะต้องเข้า
ร่วมโครงการ จิตอาสา อย่างน้อย
1 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 36
ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา)
พร้อมประทับตราจากหน่วยงาน
และภาพประกอบ
Download แบบฟอร์ม ได้ที่เว็บ
http://www.rmutto.ac.th
หรือ http://www.studentloan.
or.th

กองทุนเงินกู้เพื่อกำรศึกษำที่ผูกพันกับรำยได้ในอนำคต (กรอ.)
1)
2)

3)

4)

5)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
มีสัญชาติไทย
เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(2.1) เป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในปีการศึกษา 2555 หรือ ปีการศึกษา 2556 หรือปีการศึกษา
2557 หรือปีการศึกษา 2558 หรือปีการศึกษา 2559 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
(2.2) เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ที่มิใช่ผู้ที่
เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีอายุไม่เกิน 30 ปี
บริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 หรือ
(2.3) เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่
เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็น
ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2560 และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 2560
เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษา
โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
กรณีเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้ ตาม (2) (2.1) ทุกระดับการศึกษาต้องเป็นผู้มีผลการเรียนที่มี
ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่จะ
ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ไม่ต่ากว่า 2.00
เป็นผู้ที่ทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอรับ
ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณะที่น่าเชื่อถือ ตามจานวนชั่วโมงที่กาหนดสาหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม
ดังต่อไปนี้
(5.1) กรณีเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ตาม (2) (2.1) ทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36
ชั่วโมง
(5.2) กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ตาม (2) (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่
1 ในปีการศึกษา 2560 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กาหนดชั่วโมง
(5.3) กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ตาม (2) (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับจากชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ไม่กาจัด
จานวนชั่วโมง
การทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
หรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยชัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษะการจ้าง

6) นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุน จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อ
การศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7) นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและ
สาขาวิชา ดังนี้
(7.1) ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(7.2) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง
กาหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการ
ผลิตกาลังคนสาหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2560
8) นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่
สถานศึกษาเรียกเก็บตามจานวนปีที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
กรณีที่ผู้ขอรับทุนได้รับทุนค่าเล่าเรียน
หรือมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐหรือได้
รับทุนค่าเล่าเรียนหรือมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของเอกชนได้ ให้ผู้ขอรับทุนขอรับทุนได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น
9) นิสิตนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพ ต้องเป็นมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และให้
ได้รับค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,200 บาท
(9.1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดา
เป็นผู้ใช้อานาจปกครอง
(9.2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม
รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อานาจ
ปกครองมิใช่บิดา มารดา
(9.3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทาการสมรส
แล้ว

