กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
คุณสมบัติเบือ้ งต้น

สัญชาติไทย

ไม่เป็นผู้ทํางานประจํา

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้กับกองทุนฯ

ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ

ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก

เป็นผู้ที่ทําประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ไม่เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ลักษณะที่ 1

เงินให้กู้ยืมสําหรับ
นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
รายได้ครอบครัว
ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

กองทุนฯ สนับสนุนการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 3
เงินให้กู้ยืมสําหรับ
นักศึกษาในสาขาวิชาที่
มีความจําเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ

ลักษณะที่ 4

เงินให้กู้ยืมสําหรับ
นักศึกษาในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน
(เริ่มให้กู้ยืม ปี 2563)

วงเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนต่อปี การศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 และ 2)
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา

เงินให้กู้ยืมสําหรับ
นักศึกษาเรียนดีเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศ
(เริ่มให้กู้ยืม ปี 2563)

ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2

คณะนิเทศศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี, ภาษาและวัฒนธรรมจีน,
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น, จิตวิทยา, นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
คณะนิติศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยดุริยศิลป์
การบัญชี, ภาษาอังกฤษ, การสือ่ สารภาษาอังกฤษ (EC), การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM)
วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะเภสัชศาสตร์

วงเงินกู้ยืมค่าครองชี พ (เดือนละ 3,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน)
ลักษณะเงินกูย้ ืม
ลักษณะที่ 1 รายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี
ลักษณะที่ 2 รายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี
ลักษณะที่ 2 รายได้ครอบครัวเกินกว่า 2 แสนบาทต่อปี

การชํ าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน

Website

50,000

-

60,000
70,000

60,000
70,000
90,000

Facebook

เงินค่าครองชีพ
36,000
36,000
-

1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี
2. ผู้กู้ยืมที่ครบกําหนดชําระหนี้ จะต้องชําระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบกําหนดชําระหนี้
3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี กําหนดชําระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ชําระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี
4. กรณีค้างชําระไม่เกิน 12 งวด คํานวณเบี้ยปรับร้อยละ 12 ต่อปี ค้างชําระเกิน 12 งวด คํานวณเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี

กําหนดการการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี การศึกษา 2563
เวลา
6 ม.ค. 63
เป็นต้นไป
1 เม.ย. 63
เป็นต้นไป
18 พ.ค. 26 มิ.ย. 63
20 ก.ค. 63
20-26
ก.ค. 63
20-31
ก.ค. 63
1 ส.ค. 63
4-5 ส.ค. 63
13 ส.ค. 63
25 ส.ค. 63
25 ส.ค.63
10-25 ก.ย.63
24-28 ส.ค.63
ก.ย. 63
ต.ค. 63

รายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบคําขอกู้ยมื และตารางเตรียมเอกสาร จากเว็บไซต์งานทุนการศึกษา เตรียมแบบคําขอกู้ยืมและเอกสาร
ประกอบการกู้ยืม (เรียงลําดับตามตารางเตรียมเอกสาร)
ผูก้ ู้ยมื รายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านทางเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยมื เพือ่ การศึกษา
ผูก้ ู้ยมื รายใหม่และรายเก่า ยื่นคําขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และ Print แบบคําขอกู้ยืมเงินจํานวน 2 ฉบับ
ส่งแบบคําขอกูย้ มื พร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืม และแบบคําขอกู้ยืมจากระบบ e-Studentloan ณ งานทุนการศึกษา
พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์รายได้ครอบครัว (เอกสารสําคัญ คือ หนังสือรับรองรายได้จะต้องถูกต้องและสมบูรณ์)
ประกาศรายชือ่ ผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
เปิดบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามฯ (สาขาใดก็ได้) เพื่อรับเงินโอนค่าครองชีพ ผูก้ ู้สามารถเลือกวิธีการได้ 2 วิธี ดังนี้
1.เปิดบัญชีได้รับการยกเว้นเงินฝากขั้นต่ํา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียนรายปี (ปีแรก) ติดต่องานทุนการศึกษา
2.เปิดบัญชีด้วยตัวเองที่ธนาคาร (ไม่ได้รบั ยกเว้นเงินฝากขั้นต่ําและค่าธรรมเนียม)
ทําสัญญา โดย กรอกข้อมูลสัญญา ในระบบ e-Studentloan และพิมพ์สัญญากู้ยืม จํานวน 2 ชุด นําสัญญามาเซ็นต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่ ณ งานทุนการศึกษา หรือ นําสัญญาไปเซ็นต่อหน้านายอําเภอ และส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบ
ณ งานทุนการศึกษา (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากูย้ มื (ผู้ปกครองและนักศึกษา) (รายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)
บันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)
ประชุมเซ็นยืนยันกูย้ มื (เฉพาะนักศึกษา) (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)
ตรวจสอบรายชือ่ แก้ไขแบบคําขอกู้ยมื ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
รับแบบคําขอกู้เพือ่ นําไปแก้ไข ณ งานทุนการศึกษา
ส่งแบบคําขอกูย้ มื ที่แก้ไขแล้ว ณ งานทุนการศึกษา
ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนผูป้ กครอง นักศึกษาที่ชาํ ระค่าเล่าเรียนก่อน ดาวน์โหลดคําร้องฯ และส่งทีส่ าํ นักบริหารการเงิน
(เอกสารประกอบ ได้แก่ สําเนาใบเสร็จรับเงิน สําเนาเลขทีบ่ ัญชีธนาคารของผู้ปกครอง)
นักศึกษารับเงินโอนค่าครองชีพ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เงินคืนผู้ปกครองจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครอง

กําหนดการ การกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563

1-15 ก.ย. 63 ยืนยันกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ในระบบ e-Studentloan
และพิมพ์ใบขอกู้ยืม ส่ง ณ งานทุนการศึกษา
1 ต.ค. 63 ตรวจสอบวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2

8-13 พ.ย. 63 บันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2
25 พ.ย. 63 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2
1 ก.พ. 64 ประชุมรวมนักศึกษากองทุนฯ

ติดต่อสอบถาม
คุณทศพร ยุกตานนท์ งานกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (ต่อ 7833)
คุณวรรัตน์ รัตตะณะ งานทุนการศึกษา (ต่อ 7832)
งานทุนการศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5385-1478
 เว็บไซต์: http://sta.payap.ac.th/welcome.html
 เฟสบุ๊ค: facebook.com/SLFPYU



 กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ:

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

