
  
 
 

 
วงเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (ภาคเรียนท่ี 1 และ 2)  

คณะ/วิทยาลยั/สาขาวิชา ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 
คณะนิเทศศาสตร,์ คณะบริหารธุรกจิ, วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวาร,ี การเงินและการธนาคาร 
ภาษาและวัฒนธรรมจีน, ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น, จิตวิทยา  

50,000 - 

คณะนิติศาสตร,์ คณะเศรษฐศาสตร ์ 60,000 - 
วิทยาลัยดุริยศิลป,์ วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 70,000 - 
การบญัชี, ภาษาอังกฤษ, การสือ่สารภาษาอังกฤษ (EC), การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) 60,000 
วิทยาการคอมพิวเตอร,์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 70,000 
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะเภสัชศาสตร ์ 90,000 

วงเงินกู้ยืมค่าครองชีพ (เดือนละ 2,400 บาท ระยะเวลา 12 เดือน) Website Facebook 
ลักษณะเงินกูย้ืม เงินค่าครองชีพ 

ลักษณะที่ 1 รายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อป ี 28,800 
ลักษณะที่ 2 รายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อป ี 28,800 
ลักษณะที่ 2 รายได้ครอบครัวเกินกว่า 2 แสนบาทต่อป ี - 

 
 
 
 
  

กองทุนฯ สนับสนุนการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ
ลักษณะท่ี 1  
เงินให้กู้ยืมสําหรับ

นักศึกษาท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 

คุณสมบตัิเบือ้งตน้ 

ลักษณะท่ี 2 
เงินให้กู้ยืมสําหรับ

นักศึกษาในสาขาวิชาท่ี
มีความจําเป็นต่อการ

พัฒนาประเทศ 

ลักษณะท่ี 3 
เงินให้กู้ยืมสําหรับ

นักศึกษาในสาขาวิชา 
ท่ีขาดแคลน 

(เร่ิมให้กู้ยืม ปี 2563) 

ลักษณะท่ี 4  
เงินให้กู้ยืมสําหรับ
นักศึกษาเรียนดีเพ่ือ
สร้างความเป็นเลิศ 

(เร่ิมให้กู้ยืม ปี 2563) 

สัญชาติไทย 

เป็นผู้ท่ีทําประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ไม่เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ไม่เป็นผู้ทํางานประจํา ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้กับกองทุนฯ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

รายได้ครอบครัว 
ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี 

กองทนุเงนิใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 

การชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี  
2. ผู้กู้ยืมที่ครบกําหนดชําระหนี้ จะต้องชําระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบกําหนดชําระหนี้ 
3. อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี กําหนดชําระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ชําระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 15 ปี  
4. กรณีค้างชําระไม่เกิน 12 งวด คํานวณเบ้ียปรับร้อยละ 12 ต่อปี ค้างชําระเกิน 12 งวด คํานวณเบ้ียปรับร้อยละ 18 ต่อปี 



 
 

เวลา รายละเอยีด 
1 ม.ค. 62 
เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดแบบคาํขอกู้ยมืและตารางเตรียมเอกสาร จากเวบ็ไซต์งานทนุการศกึษา เตรียมแบบคําขอกู้ยืมและเอกสาร
ประกอบการกู้ยืม (เรียงลาํดับตามตารางเตรียมเอกสาร) 

1 เม.ย. 62 
เป็นต้นไป 

ผูกู้้ยมืรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผา่นทางเว็บไซตก์องทนุเงนิใหกู้้ยมืเพือ่การศกึษา  
ผูกู้้ยมืรายใหมแ่ละรายเกา่ ย่ืนคําขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และ Print แบบคําขอกู้ยืมเงินจํานวน 2 ฉบับ  

10 พ.ค. - 
7 มิ.ย. 62 

ส่งแบบคําขอกูย้มืพรอ้มเอกสารประกอบการกู้ยืม และแบบคําขอกู้ยืมจากระบบ e-Studentloan ณ งานทุนการศึกษา 
พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์รายได้ครอบครัว (เอกสารสาํคัญ คือ หนังสือรบัรองรายได้จะต้องถูกต้องและสมบูรณ์) 

1 ก.ค. 62 ประกาศรายชือ่ผู้ไดร้ับการอนุมัติใหกู้้ยืมเงินกองทุนฯ เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซตง์านทุนการศึกษา 

1-7  
ก.ค. 62 

เปดิบญัชี ธ.กรงุไทย หรอื ธ.อิสลามฯ (สาขาใดก็ได้) เพื่อรับเงินโอนค่าครองชีพ ผูกู้้สามารถเลือกวิธีการได้ 2 วิธี ดังน้ี 
1.เปิดบัญชีได้รับการยกเว้นเงินฝากข้ันต่ํา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียนรายปี (ปีแรก) ติดต่องานทุนการศึกษา 
2.เปิดบัญชีด้วยตัวเองที่ธนาคาร (ไม่ได้รบัยกเว้นเงินฝากข้ันต่ําและค่าธรรมเนียม) 

10-12 
ก.ค. 62 

ทาํสญัญา โดย กรอกข้อมูลสัญญา ในระบบ e-Studentloan และพิมพส์ัญญากู้ยืม จํานวน 2 ชุด นําสัญญามาเซ็นต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่ ณ งานทุนการศึกษา หรือ นําสัญญาไปเซ็นต่อหน้านายอาํเภอ และสง่สญัญาพร้อมเอกสารประกอบ  
ณ งานทุนการศึกษา (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา) 

13 ก.ค. 62 ประชมุผู้ปกครองและปฐมนิเทศนกัศกึษากูย้มื (ผู้ปกครองและนักศึกษา) (รายละเอียดทางเว็บไซตง์านทุนการศึกษา) 
15-16 ก.ค.62 บนัทกึจาํนวนเงนิคา่เล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา) 

24 ก.ค. 62 ประชมุเซน็ยนืยนักูย้มื (เฉพาะนักศึกษา) (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซตง์านทุนการศึกษา) 
15 ส.ค. 62 ตรวจสอบรายชือ่แกไ้ขแบบคาํขอกู้ยมื ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา   

15-31 ส.ค.62 รับแบบคาํขอกู้เพือ่นาํไปแก้ไข ณ งานทุนการศึกษา 
1-15 ก.ย. 62 ส่งแบบคําขอกูย้มืที่แกไ้ขแล้ว ณ งานทุนการศึกษา 

5-9 ส.ค. 62 
ยื่นคาํร้องขอรับเงนิคนืผูป้กครอง นักศึกษาที่ชําระค่าเลา่เรียนก่อน ดาวน์โหลดคําร้องฯ และส่งทีส่าํนักบรหิารการเงิน 
(เอกสารประกอบ ได้แก่ สําเนาใบเสร็จรบัเงิน สาํเนาเลขทีบ่ัญชีธนาคารของผู้ปกครอง) 

ก.ย. 62 นักศึกษารับเงินโอนค่าครองชีพ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
ต.ค. 62 เงินคืนผู้ปกครองจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครอง  

กําหนดการ การกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562
 1-15 ก.ย. 62 ยืนยันกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ในระบบ e-Studentloan 

และพิมพ์ใบขอกู้ยืม สง่ ณ งานทุนการศึกษา 
 25 ก.ย. 62 ตรวจสอบวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 

 19-25 ต.ค. 62  บันทึกจํานวนเงินค่าเลา่เรียนภาคเรียนที่ 2 
 6 พ.ย. 62 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2 
 24 พ.ย. 62 ประชุมรวมนักศึกษากองทุนฯ 

ตดิต่อสอบถาม 
คุณทศพร ยุกตานนท์  งานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพ่ือการศกึษา (ตอ่ 7833) 

คุณวรรตัน์ รัตตะณะ  งานทนุการศึกษา (ต่อ 7832) 
 งานทุนการศึกษา ฝา่ยกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5385-1478 
 เว็บไซต์: http://sta.payap.ac.th/scholar/welcome.html  
 เฟสบุ๊ค: facebook.com/SLFPYU 

 กองทุนฯ: studentloan.or.th, โทร. 0-2016-4888  
 ธ.กรุงไทย: studentloan.ktb.co.th, โทร. 0-2208-8699 
 ธ.อิสลามฯ: ibank.co.th, โทร. 0-2650-6999 ต่อ 5154-5155 

  

กําหนดการการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562


