
LOAN 2017

นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
19 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่

กยศ.           กรอ.

ปฐมนิเทศ
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1. เป็นกิจกรรมกลุ่ม อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป
2. สร้างกิจกรรม ก่อนวันจัดกิจกรรม อย่างน้อย 5 วัน
3. ห้ามเรี่ยไรเงินในกลุ่มไปจัดกิจกรรม เช่น การบริจาคของ
4. กิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน

ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนด้านนั้นเฉพาะจึงจะสร้างกิจกรรมได้
เช่น การไปช่วยงานสถานีอนามัย (จัดยา คัดกรองผู้ป่วย)

ข้อก าหนดในการสร้างกิจกรรมจิตอาสา



NEW ?
แบบยืนยันค่าเล่าเรียน แนบส าเนาบัตประชาชน

ผลการเรียน
กรอ. 2.00
กยศ. 1.80





การช าระหนี้คืน :

กยศ. พักช าระหนี้ 2 ปีหลังจากจบ เริ่มช าระปีที่ 3

กรอ. เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 16,000 บาทต่อเดือน

หลังจากส าเร็จการศึกษาให้แจ้งรายงานรายได้ 

กรอ. 207 , กรอ.  208 ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี

https://www.studentloan.or.th/index.php/file_download
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ขั้นตอนการขอกู้



Internet Explorer

Adobe Acrobat Reader  
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e-Studentloan
CRRU LOAN CRRU LOAN

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน
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e-Studentloan
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ส่งแบบยืนยัน
ค่าเล่าเรียน

678
จองส่ง
เอกสารCRRU LOAN



ก าหนดการ : กยศ.

ขั้นตอน ระบบ รายเก่า

บันทึกแบบค าขอกู้ e-Studentloan 4-14 ส.ค. 2560

บันทึกข้อมูลพื้นฐาน CRRU LOAN 4-14 ส.ค. 2560

จองวันส่งแบบค าขอกู้ CRRU LOAN 19-20 ส.ค. 2560

ส่งแบบค าขอกู้ 21-24 ส.ค. 2560

ประกาศรายช่ือผู้มิสิทธิ์กู้ยืม 7 ก.ย. 2560

บันทึกค่าเล่าเรียน e-Studentloan 7-9 ก.ย. 2560

จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน CRRU LOAN 8-10 ก.ย. 2560

ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 15-16 ก.ย. 2560



STEP



www.studentloan.or.th | ระบบ e-Studentloan



เลือก ความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.

รายเก่า
มหาวิทยาลัย 



1. เลือกระดับการศกึษา  ปริญญาตรี

2. เลือกเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  4 ป,ี 5 ปี  หลักสูตร 2 ปี ส าหรับนักศึกษาทีเ่รียนหลักสูตรเทียบโอน 

3. การเรียนการสอน เรียนจันทร์-ศุกร ์(โครงการปกติ) | เรียนเสาร์-อาทิตย์ (โครงการพิเศษ)

4. ค้นหาคณะ กดปุ่ม ค้นหา

ส่วนที ่1กรอกข้อมูลแบบค าขอกูย้ืมเงิน



6 คณะ 2 วิทยาลัย  6 ส านักวิชา 

ครุศาสตร์ ส านักวิชาสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์  ส านักวิชานิติศาสตร์

สังคมศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

วิทยาการจัดการ ส านักวิชาบัญชี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักวิชาการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ าโขง

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก



ความประสงค์ขอกู้ เลือกได้ 3 แบบ

1. ค่าเล่าเรียน  อย่างเดียว หรือ

2. ค่าครองชีพ อย่างเดียว หรือ

3. ค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา ห้ามเลือก

เลือกความประสงค์ขอกู้ กยศ.



เงื่อนไขในการโอนเงิน : เลือก 

1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

2. ท่านประสงค์จะท าสัญญาแบบทั่วไป

เลือกเงื่อนไขการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร





STEP



บันทึกข้อมูลพื้นฐานการขอกู้



Loan.crru.ac.th

คลิ๊กที่นี่



ใบน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้

พิมพ์ใบน าส่ง



รายการเอกสารประกอบการขอกู้ (ตรงหมายเหตุ ให้พิมพ์เอกสาร)

พิมพ์เอกสาร



STEP



จองวันส่งเอกสาร

คลิ๊กที่นี่



ป้อนเลขที่บตัรประชาชน

จองเวลาส่งไม่ได้ เนื่องจาก :

1. ข้อมูลจาก กยศ. ไม่ตรงกัน กับข้อมูล มหาวิทยาลัย

(หลังจากแก้ไขแล้ว จะจองได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)

2. ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

กรณีข้อมูล ผิด



จองเวลาส่งไม่ได้ เนื่องจาก :

1. ข้อมูลจาก กยศ. ไม่ตรงกัน กับข้อมูล มหาวิทยาลัย

2. ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

พิมพ์ใบรับรองข้อมูลส่งเอกสารแบบค าขอกู้

คลิ๊กที่นี่



ใบรับรองข้อมูล (ใบจองส่ง)



STEP



e-Studentloan

บันทึกค่าเล่าเรียน











บันทึกค่าเล่าเรียน



บันทึกค่าเล่าเรียน



แนบส าเนาบัตรประชาชน

แบบยืนยันค่าเล่าเรียน (แบบใหม)่

ให้กรอกวันออกบัตร และ วันหมดอายุของบัตรประชาชน



แบบยืนยันค่าเล่าเรียน (แบบใหม)่

ลงชื่อเฉพาะ ผู้กู้ยืม



ตัวอย่างการถ่ายส าเนาบัตรประชาชน

ส าเนาถูกต้อง
บอนด์

(นายบอนด์ เจมส์ บอนด์)



1. แบบค ายืนยันขอกู้ยืมเงิน 1 ชุด
2. ใบแจ้งช าระเงนิ 1 แผ่น
3. ใบรับรองข้อมูลส่งเอกสาร (ใบจองสง่เอกสาร) 1  แผ่น

เอกสารที่ต้องส่ง : ในวันส่งแบบยืนยันคา่เล่าเรยีน

กรณีมีเอกสารเพิ่มเติม
มีส่วนเกินค่าเทอม 
3. ใบเสร็จ ช าระเงินส่วนเกิน 1 แผ่น

เปลี่ยนชื่อ-สกุล
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/สมุดบัญชี  1 แผ่น
5. หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชือ่-สกุล 1 แผ่น



Contact Us



053-776019



loan.crru.ac.th



f.crruloan



เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร-์เสาร์ 

เวลา 09.00 – 16.30 น.
ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


