
LOAN 2019

นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
6 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่

กยศ.           กรอ.

การท าสัญญา



แจ้งผู้ค  าประกัน :
1. มหาวิทยาลัยจัดท าประกันอุบัติเหตุหมู่ให้นกัศึกษา
2. การท าสัญญากู้ยืมเงิน จะท าครั งเดียวเท่านั น
3. การกู้ยืม นักศึกษาต้องท าเรื่องยืนยันขอกู้ทุกเทอม
4. การโอนเงินค่าครองชีพ รายเดือน 2,400 บาท
5. ค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 จะคืนเข้าบัญชีนักศึกษา

ประมาณเดือน กันยายน 2562
6. การช าระหนี  (โดยการหักเงินเดือนของผู้กู)้



หัวข้อการประชุม





1. บันทึกสัญญากู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan
2. Print สัญญากู้ยืมเงิน 2 ชุด
3. จัดท าสัญญากู้ยืมเงิน





ระบบ e-Studentloan

1

2

เข้าเว็บไซด์  www.studentloan.or.th



เข้าระบบ



2562









ตรวจสอบที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(นักศึกษา)
ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ กองพัฒนานักศึกษา



ข้อมูลของผู้ค  าประกัน
คุณสมบัติผู้ค  าประกัน
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 25-60 ปี
3. ควรเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติพี่น้อง  มีรายได้
4. ยินยอมที่จะค  าประกันให้เรา



ผู้ค  าประกัน เป็นบิดา หรือ มารดา ระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ
ตรวจสอบที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ว่าถูกต้องหรือไม่ (ไม่ถูก ติดต่อ 02-0164888)
ถ้าเป็นญาติ ต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (บันทึกสัญญา รอระบบตรวจสอบ 1-3 ชม.)



ผู้ค  าประกัน เป็นบิดา หรือ มารดา ระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ
กรอกข้อมูลเพิ่ม (โทรศัพท์ และ โทรศัพท์มือถือ) กรอกเบอร์มือถือทั ง 2 ช่อง



เป็นญาติ ต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
(บันทึกสัญญา รอระบบตรวจสอบ 1-3 ชม.)

1. เกี่ยวข้องเป็น 4. เพศ 
2. เลขบัตรประชาชน 5. วันเดือนปีเกิด 
3. ชื่อ-สกุล 6. โทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ



การตรวจสอบอายุผู้กู้ยืม (นักศึกษา)
ตรวจสอบอายุ



20 ปีขึ นไป

นักศึกษา

ผู้ค  าประกัน

ต่ ากว่า 20 ปี

นักศึกษา

ผู้ค  าประกัน

ผู้แทนโดยชอบธรรม



เลือกข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม
(เฉพาะนักศึกษาที่อายุต่ ากว่า 20 ปี)

ข้อ 4 ผู้แทนโดยชอบธรรม ให้เลือกหวัข้อ        
ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบคุคลเดียวกบัผู้ค ำ้ประกนั



กรอกข้อมูลเลขที่บัญชี

กรอกเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย จ านวน 10 หลัก
โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย  -





2.1 กระดาษขนาด A4 หนา 80 แกรม
2.2 แผ่นที่ 1 หน้า-หลัง 1,2 อยู่ในแผ่นเดียวกัน

แผ่นที่ 2 หน้า-หลัง 3,4 อยู่ในแผ่นเดียวกัน
แผ่นที่ 3 หน้า-หลัง 5,6 อยู่ในแผ่นเดียวกัน

2.3 ปริ นด้วย เครื่องพิมพเ์ลเซอร ์ขาวด า



การตั งค่าเครื่องพิมพ์

กด Page setup



2. Header and Footer 
เลือก Emply ทั งหมด

1. Margins 
ใส่เลข 0 ทั งหมด

การตั งค่าเครื่องพิมพ์



การพิมพ์

กด Print preview



การพิมพ์

2. ใส่เลขหน้าทีละหน้า

1. กดรูปเครื่องปริ น



สัญญาแผ่นที่ 1 ด้านหน้า



สัญญาแผ่นที่ 1 ด้านหลัง



สัญญาแผ่นที่ 2 ด้านหน้า

หน้า 3/6



สัญญาแผ่นที่ 2 ด้านหลัง

หน้า 4/6



สัญญาแผ่นที่ 3 ด้านหน้า

หน้า 5/6



สัญญาแผ่นที่ 3 ด้านหลัง

หน้า 6/6







ลงชื่อ ............................. ผู้กู้ยืม
(.........................................)



วันที่ออกบัตร
วันที่บัตรหมดอายุ

หน้า 1



2.เซ็นต่อหนา้นำยอ ำเภอ

5.เซ็นท่ี บา้น4.นายอ าเภอ 
หรือปลดัอ าเภอ

1.เซ็นก่อนไปอ าเภอ

3.อายไุม่ถึง 20 ปี

หน้า 2



2.เซ็นต่อหนา้นายอ าเภอ

3.นายอ าเภอ 
หรือปลดัอ าเภอ

1.เซ็นก่อนไปอ ำเภอ

หน้า 3



2.เซ็นต่อหนา้นายอ าเภอ

3.นายอ าเภอ 
หรือปลดัอ าเภอ

1.เซ็นก่อนไปอ ำเภอ

หน้า 4



2.เซ็นต่อหนา้นายอ าเภอ

3.นายอ าเภอ 
หรือปลดัอ าเภอ

1.เซ็นก่อนไปอ ำเภอ

หน้า 5

2.เซ็นต่อหนา้นายอ าเภอ



2.เซ็นต่อหนา้นายอ าเภอ

3.นายอ าเภอ 
หรือปลดัอ าเภอ

1.เซ็นก่อนไปอ ำเภอ

หน้า 6

2.เซ็นต่อหนา้นายอ าเภอ









ปริ นหนังสือถึงนายอ าเภอ 2562
เว็บ loan.crru.ac.th



หนังสือถึงนายอ าเภอ

เขียนชื่ออ ำเภอ



เอกสารของผู้กู้

( นายวีระศักดิ์  พาลี )

การรับรองส าเนาถูกต้อง

วีระศักดิ์  พาลี
ส าเนาถูกต้อง

เน้นตัวอักษรต้องชัดเจน
ที่อยู่ในบัตรประชาชน ตรงกับทะเบียนบ้าน 

ลายเซ็นต้องเซ็นเหมือนสัญญา

1 ส าเนาบัตรประชาชน
2 ส าเนาทะเบียนบ้าน

- ข้อมูลเลขที่บ้าน
- ข้อมูลชื่อของผูกู้้ยืม



เอกสารของผู้กู้

• 3 ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย

( นายวีระศักดิ์  พาลี )

การรับรองส าเนาถูกต้อง

วีระศักดิ์  พาลี
ส าเนาถูกต้อง

เน้นตัวอักษรต้องชัดเจน
ลายเซ็นต้องเซ็นเหมือนสัญญา



เอกสารของผู้ค  าประกัน

1 ส าเนาบัตรประชาชน
2 ส าเนาทะเบียนบ้าน

- ข้อมูลเลขที่บ้าน 
- ข้อมูลชื่อของผู้คํ �าประกัน



เอกสารของพยาน

• ส าเนาบัตรประชาชน ทั ง 2 คน



e-Studentloan



เข้าระบบ e-Studentloan ระบบจะเปลี่ยนจากสัญญา
เป็นหน้าจอนี   ให้คลิ๊กปุ่ม “บันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ”



กรอกข้อมูล 3 ช่อง  
1. เลขทีใ่บเสร็จ   2. วันที่เอกสาร 3. ค่าเล่าเรียน
จากนั นกดปุ่ม  “ยืนยันข้อมูล”



ข้อมูล 3 ข้อที่ใช้ในการบันทึก



ข้อมูล 3 ข้อที่ใช้ในการบันทึก







แนบส าเนาบัตรประชาชน

แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 

ให้กรอกวันออกบัตร และ วันหมดอายุของบัตรประชาชน



แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ลงชื่อเฉพาะ ผู้กู้ยืม











1 ค่าครองชีพ

File_avi/08.avi
File_avi/08.avi


มิ.ย. – พ.ย.
6 เดือน = 14,400

ธ.ค. – พ.ค.
6 เดือน = 14,400



มิ.ย. – ก.ย.
4 เดือน = 9,600

ต.ค. – ม.ค.
4 เดือน = 9,600

ก.พ. – พ.ค.
4 เดือน = 9,600



2 ค่าเล่าเรียน



ฝ่ายทุนฯ ตรวจสอบ
ค่าเล่าเรียน

นักศึกษาไม่ได้ช าระค่าเทอม

นักศึกษาช าระค่าเทอมเรียบร้อย

ลงทะเบียน

คืนเงินให้นกัศึกษา



วัน เดือน ปี รายละเอียดกิจกรรม
6 กรกฎาคม 62 ประชุมการท าสัญญา

8-14 กรกฎาคม 62 กรอกข้อมูลสัญญา พิมพ์หนังสือถึงนายอ าเภอ

จัดเตรียมเอกสารสัญญา

8-14 กรกฎาคม 62 จองส่งสัญญา

15 18 19 กรกฎาคม 62 ส่งสัญญา

- กรอ. 15 กรกฎาคม 2562

- กยศ. 18-19 กรกฎาคม 2562



: www.facebook.com/f.crruloan   
: loan.crru.ac.th  

Tel 053-776019 ต่อ 11 12 13
ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Contact Us


