ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กําหนดการ และขั้นตอนการขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2565
----------------------------------------เพื่อใหการดําเนินการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 เปนไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑที่กองทุนฯ กําหนด และเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่เกี่ย วของกับ ผูกูยืม สอดรับ
กั บกําหนดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อใหนักศึกษาสามารถดําเนินการขอกูยืม เงินกองทุน กยศ.
ผ านระบบดิจิทัล DSL ไดตามวิธีการขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กําหนด มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
กําหนดการและขั้นตอนการขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 มีรายละเอี ยด
ดังตอไปนี้
1. กําหนดการและขั้นตอนการขอกูยืมเงิน
ผู ข อกู ยืม เงิ นต อ งปฏิ บั ติ ตามกํ า หนดการและขั้ น ตอนการขอกู ยื ม เงิ น อย า งเครง ครั ด หากเกิ น
ระยะเวลาที่กําหนดจะหมดสิทธิ์การขอกูยืมทันที ซึ่งกําหนดการและขั้นตอนการขอกูยืมเงิน ดังนี้
กลุมที่ 1 รายเกาของมหาวิทยาลัย คือ ผูกูยืมเงินกองทุนเงินฯ ที่เคยทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ลําดับ
ระยะเวลา
รายการ
สถานที่
1. 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 1. ผูกูยืมเงินยื่นความประสงคขอกูยืมเงินที่เว็บไซต http://pbruloan.pbru.ac.th/
2565
2. ผูขอกูยืมเงิน ยื่นเอกสารการขอกูยืมเงิน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
พร อ มทั้ ง ส ง หลั ก ฐานประกอบการขอกู เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและตรวจสอบ
คุณสมบัติ
3. ผูกูยืมเงินตรวจสอบสถานะ การดําเนินการ
http://pbruloan.pbru.ac.th/
กูยืมเงิน ที่ระบบตรวจสอบสถานะของมหาวิทยาลัย
ไดทางเว็บไซต
2. 2 พ.ค. – 25 ส.ค. 1. ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์กูยืม กยศ. ปการศึกษา http://pbruloan.pbru.ac.th
2565
2565 ทางเว็บไซต
2. ผูกูยืมเงิน ยืนยันขอมูล / จัดทําแบบยืนยัน
https://www.studentloan.or.th/
การเบิกเงินกูยืม ผานระบบกองทุนเงินฯ
3. ผูกูยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1/2565 และจัดสงแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมฯ
กองพัฒนานักศึกษา
4. ผูกูยืมเงินตรวจสอบสถานะ การดําเนินการ
http://pbruloan.pbru.ac.th/
กูยืมเงิน ที่ระบบตรวจสอบสถานะของมหาวิทยาลัย
ไดทางเว็บไซต

~2~
กลุ มที่ 2 รายใหมแ ละรายเกาจากสถานศึกษาเดิม คือ ผูกูยืมเงินกองทุนฯ ที่ไมเคยทําสัญ ญากับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
ลําดับ
ระยะเวลา
รายการ
สถานที่
1. 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 1. ผูกูยืมเงินลงทะเบียน เฉพาะผูที่ไมเคยยื่นกูยืม https://www.studentloan.or.th/
2565
เงิน ขอรหัสผานเขาใชงาน กยศ. Connect
2. ผูกูยืมเงิน ยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน พรอมแนบ
เอกสารหลั ก ฐานประกอบ ผ า นระบบ
กยศ. Connect
3. ผูขอกูยืมเงิน ยื่นเอกสารการขอกูยืมเงิน กยศ. งานบริการและสวัสดิการ
พร อ มทั้ ง ส ง หลั ก ฐานประกอบการขอกู เพื่ อ กองพัฒนานักศึกษา
ตรว จสอบ คว าม ถู ก ต องข องเอกสารและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
4. ผูกูยืมเงินตรวจสอบสถานะ การดําเนินการ http://pbruloan.pbru.ac.th/
กู ยื ม เ งิ น ที่ ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ สถ า น ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ไดทางเว็บไซต
2. 2 พ.ค. – 14 ส.ค. 1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ ัมภาษณ กยศ.
http://pbruloan.pbru.ac.th/
2565
ปการศึกษา 2565 ทางเว็บไซตหนวยทุน
การศึกษา http://pbruloan.pbru.ac.th/
2. ผูกูยืมเงินเขาสัมภาษณ
ตามสังกัดคณะ
3. ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ์ กู ยื ม เงิ น กยศ. ป http://pbruloan.pbru.ac.th/
การศึกษา 2565
3. 30 พ.ค.– 25 ส.ค. 1. ปฐมนิเทศผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน กองทุน กยศ.
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
2565
รายงานตัว และชี้แจงวิธีการจัดทําสัญญา พรอม กองพัฒนานักศึกษา
รับใบแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินผูขอกูยืมเงิน
2. ผูกูยืมเงิน จัดทําสัญญากูยืมเงิน / ยืนยัน
https://www.studentloan.or.th/
ขอมูล / จัดทําแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม
ผานระบบ กยศ. Connect
3. ผูกูยืมเงิน ลงนามในสัญญา / แบบยืนยัน
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
การเบิก เงินกูยืม 1/2565 พรอมทั้งสงเอกสาร กองพัฒนานักศึกษา
หลักฐานประกอบ ที่ งานบริการและสวัสดิก าร
นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
4. ผูกูยืมเงินตรวจสอบสถานะ การดําเนิน
http://pbruloan.pbru.ac.th/
การกู ยื ม เงิ น ที่ ร ะบบตรวจสอบสถานะของ
มหาวิทยาลัย ไดทางเว็บไซต

