การศึกกษามหาวิ
ษามหาวิททยาลั
ยาลัยยพายั
พายัพพ
ทุทุนนการศึ

กองทุนนเงิเงินนให้
ให้กกยู ้ ยู ้ มื มื เพื
เพื่อ่อการศึ
การศึกกษา
ษา(กยศ.)
กองทุ
(กยศ.)
กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) เป็ นหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการคลัง ได้เริ่มดําเนินการให้กยู้ ืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และ
ต่อมาในปี 2541 ได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 มาใช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ โอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผูป้ กครอง และเป็ นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผูก้ ยู้ มื เงินกองทุนฯ จะเล่าเรียนได้สาํ เร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อสังคม หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องชําระเงินคืนกองทุนฯ เพื่อเป็ น
ทุนหมุนเวียนให้รุ่นน้องมีโอกาสกูย้ ืมต่อไป ปั จจุบนั กองทุนฯ มีนโยบายให้กยู้ ืม 2 แบบ ได้แก่ กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กยู ้ มื ที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุ
(กยศ.) จะให้กยู้ ืมได้ทุกหลักสูตร
กองทุนนเงิเงินนให้
ให้กกูย้ ูย้ ืมืมเพื
เพื่อ่อการศึ
การศึกกษา
ษา(กยศ.)
สาขาวิชาทีผ่ ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คุณสมบัตผิ ขู ้ อกูย้ ืม กยศ.
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
(รายได้บิดา มารดา นักศึกษา รวมกัน)

3. ไม่เคยเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
4. ไม่เป็ นผูท้ ี่ทาํ งานประจําระหว่างศึกษา
5. ผูก้ ตู้ อ้ งมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปี รวมกันแล้ว อายุตอ้ งไม่เกิน 60 ปี
6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่กองทุนฯ กําหนด
วงเงินให้กยู ้ ืม
1. ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โอนเข้าบัญชีของ
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถกูย้ ืมได้ เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่านํ้า
ค่าไฟฟ้ า เป็ นต้น)
2. ค่าครองชีพ โอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา เดือนละ 2,200 บาท
เพดานเงินกูย้ ืมค่าเล่าเรียนสําหรับผูก้ ู ้ กยศ. (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คณะ / วิทยาลัย / สาขาวิชา
บาท/ปี
1. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะนิ เทศศาสตร์,
คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี, 50,000
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. คณะนิ ติศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาการบัญชี 60,000
3. คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยดุริยศิลป์
70,000
4. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะเภสัชศาสตร์
90,000

กองทุนเงินให้กูย้ ืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการลดข้อจํากัด
ของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 55
ให้ดาํ เนิ นการโครงการเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาทีผ่ ูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
โดยจะยึดโยงกับความสามารถในการหารายได้ในอนาคต กองทุน กรอ. จะให้กยู้ ืมได้เฉพาะหลักสูตร
สาขาวิชาที่เป็ นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน
คุณสมบัตผิ ขู ้ อกูย้ ืม กรอ.
1. มีสญ
ั ชาติไทย และ อายุไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2561
2. มิได้เป็ นผูข้ อรับทุนรายเก่าของกองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาทีผ่ ูกกับรายได้ในอนาคต
3. ขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียน เว้นแต่ ถ้ารายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
สามารถขอรับทุนค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กองทุนฯ กําหนด
วงเงินให้กยู ้ ืม
1. ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถกูย้ มื ได้ เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่านํ้า ค่าไฟฟ้ า เป็ นต้น)
2. ค่าครองชีพ โอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา เดือนละ 2,200 บาท
เพดานเงินกูย้ ืมค่าเล่าเรียนสําหรับผูก้ ยู ้ ืม กรอ. (ไม่รวมค่าครองชีพ)
สาขาวิชา (สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้ นอยู่กบั ประกาศของกองทุนฯ)
บาท/ปี
1. การบัญชี, การจัดการโรงแรม, ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาและวัฒนธรรมจีน, ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น,
การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication),
60,000
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Industry Management),
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
2. คณะวิทยาศาสตร์
70,000
3. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะเภสัชศาสตร์
90,000

หลั
หลักกเกณฑ์
เกณฑ์กการคั
ารคัดดกรองผู
กรองผูก้ ก้ ยู ้ ยู ้ ืมืมเพิ
เพิ่ม่มเติ
เติมม 1) คะแนนเฉลี่ยสะสมหรือคะแนนเฉลี่ยประจําปี 60 ไม่น้อยกว่า 2.00 2) มีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการทีม่ ีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
หลั
หลักกเกณฑ์
เกณฑ์กการชํ
ารชําาระหนี้
ระหนี้ กยศ.
กยศ.

หลั
หลักกเกณฑ์
เกณฑ์กการชํ
ารชําาระหนี้
ระหนี้ กรอ.
กรอ. (ผูก้ ูย้ ืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป)

1. เมื่อผูก้ ยู้ ืมเงินสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็ นเวลา 2 ปี ถือว่าผูก้ ยู้ มื
เป็ นผูค้ รบกําหนดชําระหนี้
2. ผูก้ ยู้ ืมที่ครบกําหนดชําระหนี้ จะต้องชําระหนี้ งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ของปี ที่ครบกําหนดชําระหนี้
3. ผูก้ ยู้ ืมจะต้องเสียดอกเบี้ ยร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้นคงค้างของปี ที่ 1 เป็ นต้นไป โดย
จะต้องชําระหนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องชําระหนี้ ให้เสร็จสิ้ น
ภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบกําหนด ชําระหนี้ งวดแรกใน กรณีที่ผกู้ ยู้ มื
เงินไม่สามารถชําระหนี้ เงินกูค้ ืนได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผูก้ ยู้ ืม จะต้องเสีย
เบี้ ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้นที่คา้ งชําระในงวดนั้น กรณีคา้ งชําระไม่
เกิน 12 เดือนและ จะต้องเสียเบี้ ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวด
ที่คา้ งชําระทั้งหมดกรณีคา้ งชําระเกิน 12 เดือน

1. ชําระคืนเมื่อผูก้ มู้ ีรายได้ ไม่น้อยกว่า 16,000 บาท/เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 192,000 บาท/ปี
2. ผูก้ ยู้ ืมต้องแจ้งรายได้ให้กบั กองทุนฯ ทราบ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี มิฉะนั้นจะถือว่า
เป็ นผูม้ ีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ตอ้ งชําระคืน
3. ผ่อนชําระในอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 1 ต่อปี กําหนดชําระคืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

วิวิธธีกีการชํ
ารชําาระเงิ
ระเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมกยศ.
กยศ. และ
และกรอ.
กรอ. มีมี55วิวิธธี ี
1. หักบัญชีอตั โนมัติจากบัญชี ธ.กรุงไทย-ธ.อิสลามฯ
2. ชําระที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย-ธ.อิสลามฯ ทุกสาขา
3. ชําระที่เครื่องฝาก/ถอนอัตโนมัติ ของ ธ.กรุงไทย
4. ชําระทาง INTERNET (www.studentloan.ktb.co.th)
5. ชําระผ่านโทรศัพท์มือถือ (KTB ONLINE AT MOBILE)

กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็ นเงินทุนอุดหนุ นเพื่อการศึกษาที่ให้แก่นักเรียน
ที่กาํ ลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปี การศึกษา 2560 และมีความประสงค์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพายัพ ปี การศึกษา 2561(ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ฯ และ คณะเภสัชศาสตร์)
ผูส้ มัครขอรับทุนจะต้องรายงานตัวเป็ นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพ และ
ชําระเงินเต็มจํานวน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561(ในวันและเวลาทําการของมหาวิทยาลัย)
ทุนกการศึ
1 ปี การศึ
ษาการศึ
(ปี การศึ
2561)
ทุนการศึ
ษาทีใก่ ห้ษาที
ทุนใ่ ห้1ทปีุนการศึ
กษาก(ปี
กษากษา2561)
1. สัจจะ-บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9
ผูข้ อรับทุน เขียนเรียงความหัวข้อ “สัจจะ-บริการ และการน้อมนําเอาพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นชีวิต และจะนํา
เอาวิชาความรูใ้ นสาขาวิชาที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต” จํานวนทุน 20,000 บาท
2. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
จํานวนเงินทุน 20,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)
3. ทุนเยาวชนคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นของสภาคริสตจักรฯ จํานวนเงินทุน 20,000 บาท
(ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ทุนทุการศึ
กษาที
ใ่ ห้ท่ให้
ุนต่ทอุนเนื
เงื่อนไขเฉพาะของแต่
ละทุ
นน
นการศึ
กษาที
ต่่องเนืโดยมี
่อง โดยมี
เงื่อนไขเฉพาะแต่
ละทุ
4. ทุนบุตรบุคลากรของหน่ วยงานสังกัดสภาคริสตจักรฯ จํานวนเงินทุน 20,000 บาท
(ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)
5. ทุนการศึกษาผูม้ ีศกั ยภาพสูง ได้รบั ยกเว้นค่าเล่าเรียน(ไม่รวมค่าธรรมเนี ยม-ค่าบํารุงการศึกษา)
5.1 ทุนเรียนดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้ นไป ได้รบั ยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด
5.2 ทุนเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้ นไป ได้รบั ยกเว้นค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ ง
6. ทุนบุตรศิษย์เก่า จํานวนเงินทุน 20,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)
7. ทุนพี่น้องบุนนาค
7.1 ผูร้ ับทุนมีพี่น้อง (บิดาหรือมารดาเดียวกัน) กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ
จะได้ทุนต่อเนื่ อง จํานวนเงินทุน 20,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)
7.2 ผูร้ ับทุนมีพี่น้อง (บิดาหรือมารดาเดียวกัน) เป็ นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ
จะได้ทุน 1 ปี การศึกษา (ปี การศึกษา 2561) จํานวนเงินทุน 20,000 บาท
(ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)
8. ทุนบุตรของบุคลากรสังกัดองค์กรสื่อมวลชนที่เป็ นนิ ติบุคคล จํานวนเงินทุน 20,000 บาท
(ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)
9. ทุนนักกีฬา ผูร้ ับทุนมีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในระดับจังหวัดขึ้
ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา)
10. ทุนความสามารถพิเศษ ผูร้ ับทุน มีความสามารถดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมและค่าบํารุงการศึกษา)
11. ทุนความสามารถยอดเยีย่ มด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพ ผูร้ ับทุนมีความสามารถทางด้าน
วิชาการ หรือทักษะวิชาชีพยอดเยีย่ ม 5 อันดับแรกที่ทางคณะ/สาขาวิชา จัดการแข่งขันขึ้ น
ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมและค่าบํารุงการศึกษา)
12. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่ วยงานในสังกัดสภาคริสตจักรฯ
จํานวนเงินทุนไม่เกิน 20,000 บาท
13. ทุนการศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่ วยงานคริสเตียนทีไ่ ม่ได้สงั กัด
สภาคริสตจักรในประเทศไทย จํานวนเงินทุนไม่เกิน 10,000 บาท
14. ทุนส่งเสริมสนับสนุ นนักศึกษาพิการ จะได้รับยกเว้นค่าบํารุง ค่าธรรมเนี ยม และค่าหอพัก
(หอพักชายโอเมก้าและหอพักหญิงอัลฟา) ในส่วนที่เกินจากทุนอุดหนุ นทางการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการจาก สกอ.
** เพิ่มเติม สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ไม่สามารถขอรับทุนในข้อที่ 5 และ 7 ได้ **

ขัน้ ตอนการขอกูย มื เงิน กยศ. และ กรอ. ปการศึกษา 2561
** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอใหติดตามประกาศจากงานทุนการศึกษาฯ อยางตอเนื่อง **
1 ดาวน์โหลดแบบคําขอกูย้ ืมและตารางเตรียมเอกสาร จากเว็บไซต์
งานทุนการศึกษา ได้ต้งั แต่วันที่ 1 ก.พ. 61 เป็ นต้นไป เตรียมแบบคําขอกูย้ ืมและ
เอกสารประกอบการกูย้ มื (เรียงลําดับตามตารางเตรียมเอกสาร)
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ผูก้ ยู ้ ืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านทางเว็บไซต์กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61)
ผูก้ ูย้ ืมรายใหม่และรายเก่า ยื่นคําขอกูย้ ืมในระบบ e-Studentloan
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 พร้อม Print แบบคําขอกูย้ ืมเงินจํานวน 2 ฉบับ

3

ส่งแบบคําขอกูย้ ืมพร้อมเอกสารประกอบการกูย้ ืม (จากขั้นตอนที่ 1) และ
แบบคําขอกูย้ ืมจากระบบ e-Studentloan (จากขั้นตอนที่ 2) ระหว่างวันที่ 10
พ.ค.- 8 มิ.ย. 61 ณ ห้องงานทุนการศึกษา และเข้ารับการสัมภาษณ์รายได้ครอบครัว
(เอกสารสําคัญที่สุดคือ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวจะต้องถูกต้องและสมบูรณ์)

4 ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการอนุ มตั ิให้กยู ้ มื เงินกองทุนฯ วันที่ 29 มิ.ย. 61
เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา

9 ประชุมผูป้ กครองและปฐมนิเทศนักศึกษากูย้ ืม (ผูป้ กครองและนักศึกษา)
วันที่ 25 ก.ค. 61 (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)
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ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคําขอกูย้ ืม ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
วันที่ 31 ส.ค. 61 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)

11 รับแบบคําขอกูเ้ พื่อนําไปแก้ไข ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ย. 61 และ
ส่งแบบคําขอกูย้ ืมที่แก้ไขแล้ว ที่งานทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-20 ก.ย. 61
12 ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนผูป้ กครองสําหรับนักศึกษาที่ชําระค่าเล่าเรียนก่อน
ดาวน์โหลดคําร้องฯ และส่งได้ที่สํานักบริหารการเงิน ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ย. 61
(เอกสารประกอบ ได้แก่ สําเนาใบเสร็จรับเงิน สําเนาเลขที่บัญชีธนาคารของผูป้ กครอง)
13 นักศึกษารอรับเงินโอนค่าครองชีพ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย สําหรับเงินคืนผูป้ กครองจะโอนเงินเข้าบัญชีของผูป้ กครอง
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2560
14
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การกูย้ ืมภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
1-15 ก.ย. 61 ยืนยันกูย้ ืมภาคเรียนที่ 2 ในระบบ e-Studentloan
27 ก.ย. 61 ตรวจสอบวงเงินกูย้ ืมภาคเรียนที่ 2
20-26 ต.ค. 61 บันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2
7 พ.ย. 61 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2
25 พ.ย. 61 ประชุมรวมนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ.

การเปิ ดบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย (สาขาใดก็ได้)
เพื่อรับเงินโอนค่าครองชีพ (เดือนละ 2,200 บาท) ผูก้ สู ้ ามารถเลือกวิธีการได้ดังนี้
1.ติดต่องานทุนการศึกษาเพื่อรับ กยศ.104 สําหรับยื่นเปิ ดบัญชี (ได้รับการยกเว้น
เงินฝากขั้นตํา่ ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และค่าธรรมเนี ยนรายปี (ปี แรก)) หรือ
2.เปิ ดบัญชีดว้ ยตัวเองที่ธนาคาร (ไม่ได้รับยกเว้นเงินฝากขั้นตํา่ และค่าธรรมเนี ยม)
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การทําสัญญา กรอกข้อมูลสัญญา ในระบบ e-Studentloan และพิมพ์
สัญญากูย้ ืม จํานวน 2 ชุด ทําสัญญา ณ ห้องงานทุนการศึกษา หรือ นําสัญญาไป
เซ็นต่อหน้านายอําเภอ และส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบ ระหว่างวันที่ 9-11
ก.ค. 61 ณ ห้องงานทุนการศึกษา (รายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)

งานทุนการศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

ประจําปีการศึกษา 2561

บุคลากร
คุณทศพร ยุกตานนท์ งานกองทุนเงินให้กยู ้ ืมเพื่อการศึกษา (7833)
คุณวรรัตน์ รัตตะณะ งานทุนการศึกษา (7832)

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
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บันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ระหว่างวันที่
13-15 ก.ค. 61 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)

8

ประชุมเซ็นยืนยันกูย้ ืม (เฉพาะนักศึกษา) ติดตามรายละเอียดทาง
เว็บไซต์งานทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา อาคารพันธกร ฝ่ ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 7832-3
 เว็ บไซต์งานทุ นการศึ กษา http://sta.payap.ac.th/scholar/welcome.html
 เฟสบุ ๊ค งานทุ นการศึ กษา www.facebook.com/SLFPYU
 ติ ดต่ อ กยศ. www.studentloan.or.th, โทร. 0-2016-4888
 ติ ดต่ อ ธ.กรุ งไทย www.studentloan.ktb.co.th, 0-2208-8699
 ติ ดต่ อ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 0-2650-6999 ต่ อ 5154-5155

เว็บไซต์งานทุนการศึกษา

Facebook

