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1. เข้าเว็บไซด์ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา loan.crru.ac.th
2. เลือกระบบ CRRU LOAN SYSTEM

1

2

เข้าสู่ระบบสำาหรับนักศึกษา

3
กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน

รหัสผ่านใช้รหัสเดียวกันกับระบบสำานักส่งเสริมวิชาการ

 
1. การเข้าระบบ CRRU LOAN
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1. เข้าเว็บไซด์สำานักส่งเสริมวิชาการ reg.crru.ac.th
2. เลือกระบบ นักศึกษา

เข้าสู่ระบบบริการข้อมูลนักศึกษา

สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่รหัส 62  (ให้เข้าไปลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสำานักส่งเสริมวิชาการก่อน จึงจะได้รหัสผ่าน)

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

3
2

1

  
1. การเข้าระบบ CRRU LOAN
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2. กดปุ่ม เลือกไฟล์ รูปของนักศึกษา (เป็นรูปถ่ายชุดนักศึกษาเหมือนตัวอย่าง  
ถ่ายด้วยกล้องมือถือ หรือ จากร้านถ่ายรูปก็ได้) แต่ขนาดรูปต้องไม่เกิน 300KB  
ไฟล์ต้องนามสกุล .jpg
3. กดปุ่ม Open รูปจะแสดงด้านล่าง เหมือนตัวอย่าง

1. เลือก Upload รูปนักศึกษา

4. กดปุ่ม Upload

1

ขั้นตอนนี้ ดำ�เนินก�รเฉพ�ะนักศึกษ� ร�ยเก่�ต่อเนื่องจ�กสถ�บันอื่น และร�ยใหม่ 
ร�ยเก่�มห�วิทย�ลัย ไม่ต้องดำ�เนินก�ร

 
2. การอัพโหลดรูปนักศึกษา และรูปบ้านผู้ปกครอง
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1. เลือก Upload รูปบ้านของผู้ปกครอง (ให้ถ่ายรูปบ้านรูปแบบเหมือนตัวอย่าง)

2

2. กดปุ่ม เลือกไฟล์ เลือกรูปบ้าน  
    ขนาดรูปต้องไม่เกิน 200KB ไฟล์ต้องนามสกุล .jpg
3. กดปุ่ม Open รูปจะแสดงด้านบน เหมือนตัวอย่าง

4. กดปุ่ม Upload เลือกรูปบ้าน  
    รูปจะแสดงด้านล่าง

5. กำาหนดเป็นภาพระยะไกล 
    และให้ Upload อีกรูป กำาหนดเป็นภาพระยะใกล้

กรณีต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ลบภาพนี้ แล้ว Upload ใหม่

  
2. การอัพโหลดรูปนักศึกษา และรูปบ้านผู้ปกครอง
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1. ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา 
หากไม่ถูกต้อง ให้นำาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผิด  
นำาไปติดต่อขอแก้ไขที่ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. เลือกสถานภาพการสมรส ของนักศึกษา

2. กดปุ่ม ไปขั้นตอนถ้ดไป

1. กรอกที่อยู่ตามทะเบียน

2. กดปุ่ม ไปขั้นตอนถ้ดไป

1

2
2. กรอกที่อยู่ปัจจุบัน (ไม่ใช่ที่อยู่หอพัก) 
หากเหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
ให้กดปุ่ม คัดลอกที่อยู่จากภูมิลำาเนา 

3

 
3. การป้อนข้อมูลพื้นฐาน
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1. เลือกผู้ปกครอง หากยังมีบิดา มารดา ให้เลือกคนที่นักศึกษาอยู่ด้วย เป็นอันดับแรก 
แต่ถ้าไม่มี หรือติดต่อไม่ได้ ให้เลือก ญาติ เป็นลำาดับถัดมา

3. เลือกสถานภาพการสมรสของผู้ปกครองตามจริง

4. เลือกสถานะ การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบ หมายถึง  
  4.1 สถานภาพสมรสผู้ปกครอง (อยู่ด้วยกัน.....)   
       จะต้องมีของ นักศึกษา (ผู้กู้) + ผู้ปกครอง + คู่สมรสผู้ปกครอง  
 
  4.2 สถานภาพสมรสผู้ปกครอง ข้ออื่นๆ (ที่ไม่ใช่อยู่ด้วยกัน) 
       จะต้องมีของ นักศึกษา (ผู้กู้) + ผู้ปกครอง

2. ระบุจำานวนเงินค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาได้รับในแต่ละเดือน 
โดยให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย คอมม่า  ,

4

  
3. การป้อนข้อมูลพื้นฐาน
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5. กรอกข้อมูลผู้ปกครอง 
เลขที่บัตรประจำาตัวผู้เสียภาษี ถ้าไม่มีให้ใส่เลขบัตรประชาชน

6. ระบุอาชีพของผู้ปกครอง 
กรณี   รับราชการ     ให้ระบุ ตำาแหน่ง สถานที่ทำางาน 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ให้ระบุ ตำาแหน่ง สถานที่ทำางาน 
  ค้าขาย    ให้ระบุ ลักษณะสินค้า 
        รับจ้าง     ให้ระบุ ลักษณะของงาน 
        เกษตรกร    ให้ระบุ ประเภท และจำานวนที่ดิน

7. กรอกรายได้ต่อปี ของผู้ปกครอง  
โดยให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย คอมม่า  ,

8. กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครอง 

4

 
3. การป้อนข้อมูลพื้นฐาน

 



หัวข้อ ข้อมูลคู่สมรสผู้ปกครอง  จะปรากฎขึ้นให้กรอก เฉพาะกรณีที่  
สถานภาพสมรสผู้ปกครอง อยู่ด้วยกัน (จดทะเบียนสมรส)  หรือ  
สถานภาพสมรสผู้ปกครอง อยู่ด้วยกัน (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)  เท่านั้น นอกนั้นจะไม่มีให้กรอกข้อมูล
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9. กรอกข้อมูลคู่สมรสผู้ปกครอง 
เลขที่บัตรประจำาตัวผู้เสียภาษี ถ้าไม่มีให้ใส่เลขบัตรประชาชน

10. ระบุอาชีพของคู่สมรสผู้ปกครอง 
กรณี   รับราชการ     ให้ระบุ ตำาแหน่ง สถานที่ทำางาน 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ให้ระบุ ตำาแหน่ง สถานที่ทำางาน 
  ค้าขาย    ให้ระบุ ลักษณะสินค้า 
        รับจ้าง     ให้ระบุ ลักษณะของงาน 
        เกษตรกร    ให้ระบุ ประเภท และจำานวนที่ดิน 
 

11. กรอกรายได้ต่อปี ของคู่สมรสผู้ปกครอง  
โดยให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย คอมม่า  ,

12. กรอกที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรสผู้ปกครอง 

4

  
3. การป้อนข้อมูลพื้นฐาน
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1. กรอก จำานวนสมาชิกในครอบครัว รวมนักศึกษา 
2. กรอก จำานวนพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน รวมนักศึกษา 
3. กรอก จำานวนเพศชาย ถ้านักศึกษาเพศชายให้รวมนักศึกษา 
4. กรอก จำานวนเพศหญิง ถ้านักศึกษาเพศหญิงให้รวมนักศึกษา 
5. ระบุว่านักศึกษาเป็นคนที่เท่าไหร่ ในจำานวนพี่น้อง 

 

6. กรอก จำานวนพี่น้องที่เรียนอยู่ (ไม่รวมนักศึกษา)  
และให้ระบุด้วยว่า เพศอะไร  อายุเท่าไหร่ อยู่ชั้นปีอะไร เรียนที่ไหน จากนั้นกดปุ่ม  เพิ่ม 
กรอกให้ครบตามจำานวนที่ระบ ุ
 
7. กรอกจำานวนพี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้ว 
และให้ระบุด้วยว่า เพศอะไร  อายุเท่าไหร จบการศึกษาวุฒิอะไร สถานที่ทำางานที่ไหน รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่  
จากนั้นกดปุ่ม เพิ่ม 
กรอกให้ครบตามจำานวนที่ระบ ุ

 

8. ระบุที่พักอาศัยขณะกำาลังศึกษา 

9. ระบุเครื่องอำานวยความสะดวกที่ใช้อยู่ 

5

 
3. การป้อนข้อมูลพื้นฐาน
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10. ทุนการศึกษา แบบให้เปล่า ถ้าเคยไ้ด้รับ 
ตั้งแต่ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ให้ระบุ ทั้งหมด 
กรอกปีที่ได้ ประเภททุน ชื่อทุน จำานวนเงิน  
จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มรายการ จนครบทุกทุน

 
11. ระบุเกรดเฉลี่ยรวม ทั้งหมดที่เรียนมา ให้ดูในใบเกรด 

12. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ดูที่ระบบของสำานักส่งเสริมวิชาการ 
ORASIS

 

ระบบ ORASIS

5

  
3. การป้อนข้อมูลพื้นฐาน
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13. เลือก สถานะ ว่าเคยเรียนจบระดับปริญญาตรี หรือไม ่
หากเคยเรียนจบในระดับปริญญาตรีแล้ว จะไม่สามารถ
ขอกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้

14. ประวัติการกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ. ให้กรอกทั้งหมดตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มกู้ ใช้ข้อมูล
จาก ใบรายงานการกู้ยืมเงิน ในระบบตรวจสอบยอดหนี้ วิธีการปริ้น ดูจากหัวข้อ 
การปริ้นใบรายงานการกู้ยืม กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องกดปุ่ม เพ่ิมรายการ 
สำาหรับรายใหม่ เลือก (ไม่เคย.....)

15. เลือก ให้เหมือนในแบบคำาขอกู้ยืมเงิน ระบบ e-Studentloan

16. ระบุเหตุผลในการขอกู ้
17. ระบุจำานวนเงินที่นักศึกษาใช้จ่ายต่อเดือน  
โดยให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย คอมม่า  , 
18. ระบุจำานวนเงินที่ผู้ปกครองใช้จ่ายต่อเดือน 
โดยให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย คอมม่า  ,

19. ระบุความสามารถเพิเศษ 
20. การบำาเพ็ญประโยชน์ในปีที่แล้ว 
21. การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
* ข้อ 19-21 มีผลต่อคะแนนในการพิจารณาการกู้ยืม

22. กดปุ่ม บันทึก/ไปขั้นตอนถ้ดไป

5

 
3. การป้อนข้อมูลพื้นฐาน

 

http://loan.crru.ac.th/siteloancrru/wp-content/uploads/2019/05/KTB-SYSTEM.pdf
http://loan.crru.ac.th/siteloancrru/wp-content/uploads/2019/05/KTB-SYSTEM.pdf
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หน้าสรุปข้อมูล ในการเตรียมเอกสารประกอบแบบคำาขอกู้ยืมเงิน 
ให้นักศึกษา จัดเตรียมเอกสารตามหัวข้อ แสดงรายการเอกสารประกอบการกู้ ทั้งหมดทุกหัวข้อ 
โดยจัดเรียงตามลำาดับ 1 2 3 ...... และดูที่ หมายเหตุ  
1. หัวข้อไหน ให้พิมพ์เอกสาร ก็สามารถปริ้นได้เลย 
2. หัวข้อไหน ให้เข้าระบบ ก็ให้นักศึกษาเข้าระบบ ไปปริ้นออกมา 
3. หัวข้อไหนไม่มีข้อความซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น สำาเนาเอกสารต่าง ๆ ก็ให้ถ่ายสำาเนาเอกสาร

ตัวอย่างการปริ้น การถ่ายเอกสาร 
ประกอบแบบคำาขอกู้ยืมเงิน

 

1

 
4. การเตรียมเอกสารประกอบแบบคำาขอกู้ยืมเงิน


