
  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  หลักเกณฑ คุณสมบัติ กําหนดการและข้ันตอนผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน 

โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.)   ประจําปการศึกษา 2559   

สําหรับผูกูกลุมท่ี 2 ผูขอรับทุนการศึกษา กรอ. ท่ีไมเคยทําสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย 

 

----------------------------------------- 

เพ่ือใหการดําเนินการโครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผกูพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) เปนไปตามระเบียบ 

หลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษากําหนด และเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

อีกท้ังเพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษาสามารถดําเนินการขอรับทุนการศึกษา  ผานระบบ   e-Studentloan ไดตามวิธีการ

ข้ันตอนและภายในระยะเวลาท่ีกองทุนฯ กําหนด  มหาวิทยาลัยจึงแจงหลักเกณฑ คุณสมบัติของผูขอรับทุน  

กําหนดการและข้ันตอนการขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต 

(กรอ.) ประจําปการศึกษา 2559 โดยใหนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ประเภทของผูมีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา กรอ.  สําหรับผูกูกลุมท่ี 2 ผูขอรับทุนการศึกษา กรอ. ท่ีไม

เคยทําสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา กรอ.  

 ผูขอรับทุนการศึกษา กรอ. ตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับทุน หลักเกณฑ และเง่ือนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน 

สําหรับนิสิตหรือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2559 

3. กําหนดการและข้ันตอนการขอรับทุนการศึกษา กรอ. 

 ผูขอรับทุนการศึกษา กรอ. ตองปฏิบัติตามกําหนดการและข้ันตอนการขอรับทุนการศึกษา กรอ. อยาง

เครงครัด หากเกินระยะเวลาท่ีกําหนดจะหมดสิทธิ์การขอกูยืมทันที ซ่ึงกําหนดการและข้ันตอนการขอรับทุนการศึกษา 

ดังนี ้

กลุมท่ี 2 ผูขอรับทุนการศึกษา กรอ. ท่ีไมเคยทําสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย ไดแก 

 ผูขอรับทุนการศึกษา กรอ. ท่ีไมเคยทําสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย 

ตารางท่ี 1 กําหนดการขอกูยืมเงินสําหรับ กลุมท่ี 2 

ระยะเวลา ข้ันตอน 

7 – 19 ต.ค. 59 

 

1. ผูขอรับทุน กรอ. รายใหมลงทะเบียนขอรับรหัสผานลวงหนา (Per-register) โดยยัง

ไมตองระบุสถานศึกษา ในเว็บไซตกองทุน กยศ. www.studentloan.or.th 
 

 

  



~ 2 ~ 
 

ตารางท่ี 1 กําหนดการขอกูยืมเงินสําหรับ กลุมท่ี 2  (ตอ) 

ระยะเวลา ข้ันตอน 

7 – 19 ต.ค. 59 (ตอ) 

  

2. ผูขอรับทุน กรอ. ดาวโหลดนแบบคําขอรับทุน กรอ. ไดทางเว็บไซตหนวย

ทุนการศึกษา http://pbruloan.pbru.ac.th/  

3. ผูขอรับทุน กรอ. เตรียมเอกสารประกอบการขอรับทุนใหถูกตองครบสมบูรณ 

4. ผูขอรับทุน กรอ. ย่ืนขอกูในเว็บไซตกองทุน กยศ. www.studentloan.or.th 

แลว Login เขาระบบ e-Studentloan เพ่ือกรอกขอมูลตามแบบฟอรม “แบบคําขอ

กูยืมเงิน ภาคการศึกษาท่ี 1/2559” โดยเลือกขอมูลสถานศึกษา  พรอมระบุความ

ประสงคขอกูยืมเงิน คาเลาเรียน/คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการศึกษา/คาครองชีพให

ถูกตอง 

5. ผูขอรับทุน กรอ. ย่ืนเอกสารการขอรับทุน กรอ. (ตามขอ 1 –4 )  พรอมท้ังสง

หลักฐานประกอบการขอกูดวยตนเอง  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ท่ีกองพัฒนา

นักศึกษา (ประตูหมายเลข1) ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.   

**ผูขอรับทุนตองตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกูยืมเงิน ใหถูกตองครบสมบูรณ กอนสง

กองพัฒนานักศึกษา หากไมถูกตองครบสมบูรณ คณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย จะไมรับ

การพิจารณา** 

 

 

 

25 ต.ค. 59 6. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิข์อรับทุน กรอ.  ปการศึกษา 2559  ทางเว็บไซต 

http://pbruloan.pbru.ac.th/ 

26 ต.ค. 59 7. ปฐมนิเทศผูมีสิทธิข์อรับทุน กรอ.  รายงานตัวและชี้แจงวิธีการจัดทําสัญญา และ

รับใบแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินผูขอกูยืมเงิน ท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

26 ต.ค. – 1 พ.ย. 59 

08.30 – 16.30 น. 

หนวยทุนการศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา 

8.  จัดทําสัญญากูยืม กรอ. ในระบบ e-Studentloan แลว Print สัญญาออกจาก

ระบบ โดยใชกระดาษขนาด A4 หนา 80 แกรม จํานวน 2 ฉบับ ในการ Print สัญญา

ควรใชเครื่องพิมพชนิดเลเซอรเทานั้น เพ่ือปองกันการลบเลื่อนของขอความในเอกสาร 

9.  จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการทําสัญญากูยืมเงิน ใหถูกตองครบสมบูรณ 

 10. สงสัญญา พรอมท้ังเอกสาร/หลักฐานประกอบการทําสัญญา  

 ผูกูยืม ท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดหรือในเขตจังหวัดเพชรบุรี ท่ี ผูคํ้าประกัน             

ไมสามารถมาลงลายมือชื่อคํ้าประกันในสัญญากูยืมเงินท่ีมหาวิทยาลัยได  ตองใหผูคํ้า

ประกันและผูรับรองลายมือชื่อผูคํ้าประกัน ลงลายมือชื่อในสัญญาใหเรียบรอย       ณ 

ท่ีวาการอําเภอ เทศบาล หรือสํานักงานเขต ในเขตพ้ืนท่ีท่ีผูคํ้าประกันอาศัยอยู มาให

เรียบรอยกอนนํามาสงท่ีมหาวิทยาลัย 

3 พ.ย. 59 

08.30 – 16.30 น. 

หนวยทุนการศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา 

11. ผูขอรับทุน กรอ. บันทึกคาเลาเรียนในระบบ e-Studentloan ท่ีกองพัฒนา

นักศึกษา 
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ตารางท่ี 2 กําหนดการขอกูยืมเงินสําหรับผูขอกูยืมเงิน กลุมท่ี 2 (ตอ) 

ระยะเวลา ข้ันตอน 

3 พ.ย. 59 (ตอ) 12. ผูกูยืมเงินติดตอขอลงลายมือชื่อยืนยันจํานวนเงินฯ ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 

 พรอมสงหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ดังนี้ 

12.1  กูเฉพาะคาเลาเรียนอยางเดียว หรือ กูคาเลาเรียนและคาครองชีพ 

12.1.1 กรณี สํารองจายเงินคาเลาเรียน  สง สําเนาใบเสร็จรับเงินและ

สําเนา หน า สํ า เ น าหน า ส มุดบัญชี ธน าคารกรุ ง ไทยด าน                    

ท่ีมีหมายเลขบัญชี 

12.1.2 กรณี ไมไดสํารองจายเงินคาเลาเรียน สงใบยืนยันการลงทะเบียน

เรียนภาคการศึกษา 1/2559 

12.1.3 กรณี เปนนักศึกษารับทุนฯ สง ประกาศ/บันทึกขอความการไดรับ

ทุนฯ ภาคการศึกษา 1/2559 

12.2. กู เฉพาะคาครองชีพ สง สําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียน             

ภาคการศึกษา 1/2559 หรือเปนนักศึกษารับทุนฯ  สง ประกาศ/บันทึก

ขอความ การไดรับทุนฯ 

08.30 – 16.30 น. 

หนวยทุนการศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา 

   

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ี กองพัฒนานักศึกษา (ประตูหมายเลข1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ (หยุดวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) หรือทางเว็บไซตหนวย

ทุนการศึกษา http://pbruloan.pbru.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข (032) 405-522, (032) 493-300 

ตอ 1116 

4. เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกูยืมเงิน 

 ผูขอรับทุน กรอ. ตองเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกูยืมเงินใหถูกตองครบสมบูรณ กอน

สงเอกสารการขอรับทุน กรอ. (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับเอกสาร) ท่ีกองพัฒนานักศึกษา (ประตูหมายเลข 1) 

หากไมถูกตองครบสมบูรณ คณะกรรมการพิจารณาเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไมรับ

พิจารณาคัดเลือกใหรับทุน กรอ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกูยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้ 

4.1 แบบคําขอรับทุน กรอ. ของมหาวิทยาลัย พรอมติดรูปถายของผูขอกูยืมเงินในชุดนักเรียน/

นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว  1  รูป (ในเว็บไซต http://pbruloan.pbru.ac.th/) 

4.2 แบบคําขอรับทุน/คํายืนยันขอรับทุน กรอ. ในระบบ e-Studentloan ท่ีพิมพลงในกระดาษ 

A4 ควรพิมพดวยเครื่องพิมพแบบ Laser Printer  

4.3 เอกสารของผูขอรับทุน กรอ.   

1) สําเนาทะเบียนบาน 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ีไมหมดอายุ) 

3) ใบแสดงผลการเรียนสะสม GPA   เกรดเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํากวา 2.00 
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4) เอกสารท่ีตองเพ่ิมเติม เฉพาะผูขอรับทุน กรอ. รายเกาเปล่ียนสถานศึกษา     

ก. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ดานท่ีมีหมายเลขบัญชี 

ข. สําเนาสัญญากองทุน กรอ. ฉบับปลาสุดท่ีกูยืม 

ค. ขอมูลการทําสัญญาของผูกูยืม จากเว็บไซต  

https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do ในเมนูท่ี 1 ขอมูล

สัญญา แลวพิมพลงในกระดาษ A4 ควรพิมพดวยเครื่องพิมพแบบ Laser Printer 

ง. ขอมูลรายละเอียดแบบยืนยัน จากเว็บไซต  

https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do ในเมนูท่ี 1 ขอมูล

สัญญา แลวพิมพลงในกระดาษ A4 ควรพิมพดวยเครื่องพิมพแบบ Laser Printer 

4.4 เอกสารของคูสมรส (กรณีสมรสแลว ท้ังท่ีจดทะเบียนสมรสและไมไดจดทะเบียนสมรส) 

1) สําเนาทะเบียนบาน 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ีไมหมดอายุ) 

3) สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) 

4.5 เอกสารของบิดา-มารดา(กรณีมีผูปกครองท่ีไมใชบิดา-มารดา ใหสงเอกสารของผูปกครองดวย) 

1) สําเนาทะเบียนบาน 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ีไมหมดอายุ) 

3) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี) 

กรณีท่ีบิดา-มารดาเสียชีวิต ใหแนบเฉพาะสําเนาใบมรณะบัตร หากไมมีใหใชสําเนาทะเบียนบานท่ีมีขอความระบุ

ขอความวา “ตาย” หรือขอใบรับรองการเสียชีวิต  ณ ท่ีวาการอําเภอ โดยอนุโลม 

4.6 หนังสือรับรองเงินเดือน ของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง/ผูอุปการะ ซ่ึงออกไมเกิน 3 เดือน 

นับถึงวันยื่นเรื่องขอกูยืม กรณีท่ีบุคคลดังกลาวประกอบอาชีพอยูในหนวยงานเอกชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานราชการ หรือองคกรตางๆ ท่ีสามารถจัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนได 

4.7 หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกู   ของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง/ผูอุปการะ กรณี

ท่ีบุคคลดังกลาวไมไดประกอบอาชีพ ในหนวยงานตามขอ 4.6 จึงไมสามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนได         

โดยตองแนบสําเนาเอกสารของผูลงลายมือช่ือรับรองรายไดมาดวย ดังนี้ 

1) สําเนาทะเบียนบาน 

2) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ (ท่ีไมหมดอายุ) 

คุณสมบัติของผูรับรองรายไดของครอบครัวผูขอรับทุน 

ก. เจาหนาท่ีของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตร

ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 

ข. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ค. หัวหนาสถานศึกษาท่ีผูขอกูกําลังศึกษาอยู 

4.8 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว หรืออาจารยท่ีปรึกษา   

https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do
https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do
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4.9 แผนผังแสดงท่ีตั้งท่ีอยูอาศัย พรอมรูปถายท่ีอยูอาศัยของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง               

รูปถายขนาด 4x6 นิ้ว 

4.10 แผนผังแสดงท่ีตั้งท่ีอยูขณะกําลังศึกษา (กรณีไมไดอยูอาศัยกับบิดา-มารดา หรือผูปกครอง) 

4.11 หลักฐานการเขารวมโครงการท่ีมีประโยชนตอสังคมและสาธารณะ 

 การพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์กูยืมเงินโครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 

ใหข้ึนอยูกับอํานาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   10  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 

 

 
(นางปยวรรณ คุสินธุ) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา 
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ผนวก ก. 

คุณสมบัติท่ัวไป 

ผูขอรับทุน กรอ. ตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง                      

การกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับทุน หลักเกณฑ และเง่ือนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน สําหรับนิสิตหรือ

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2559   ดังตอไปนี้ 

1. เปนผูมีสัญชาติไทย 

2. เปนนิสิตหรือนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

2.1. เปนผูรับทุนแบบตองใชคืนในปการศึกษา 2555 หรือปการศึกษา 2556 หรือปการศึกษา 2557

หรือปการศึกษา 2558 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม หรือ 

2.2. เปนนิสิตหรือนักศึกษารายใหมท่ีขอรับทุนเพ่ือเขาศึกษาในชั้นปท่ี 1 ในปการศึกษา 2559 ท่ีมิใช

ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูกูยืมเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2560 หรือ 

2.3. เปนนิสิตหรือนักศึกษาท่ีเปนหรือเคยเปนผูกูยืมเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

ท่ีเปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เปนระะดับอาชีวศึกษา

ชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาในปการศึกษา 2559 และมีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2560 

3. เปนนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับการระดับนุปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาตอบรับใหเขาศึกษา โดยผานการ

คัดเลือกตามหลักเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

4. เปนผูมีผลการเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งป

การศึกษากอนหนาปท่ีจะขอรับทุนกาศึกษาแบบตองใชคืน ไมต่ํากวา 2.00 สําหรับนิสิตหรือนักศึกษาผูขอรับ

ทุนการศึกษาแบบตองใชคืนแตละกลุม ดังตอไปนี้ 

4.1. กรณีเปนผูขอรับทุนแบบตองใชคืนตาม ขอ 2.1 ทุกระดับการศึกษา 

4.2. กรณีเปนผูรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนรายใหม ตามขอ 2.2 เฉพาะผูท่ีขอรับทุนเพ่ือเขา

ศึกษาในชั้นปท่ี 1 ในปการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา 

4.3. กรณีท่ีเปนผูขอรับทุนแบบตองใชคืน ขอ 2.3  เฉพาะผู ท่ีเปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เปนระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา 

5. เปนผูท่ีทําประโยชนตอสังคมและสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาปการศึกษาท่ีจะขอรับ

ทุนแบบตองใชคืน โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีมีประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะท่ีนาเชื่อถือ ตาม

จํานวนชั่วโมงท่ีกําหนดสําหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุม ดังตอไปนี้ 

5.1. กรณีท่ีเปนผูขอรับทุนแบบตองใชคืน ตามขอ 2.1 ทุกรับดับการศึกษาไมนอยกวา 36 ชั่วโมง  

5.2. กรณีท่ีเปนผูขอรับทุนแบบตองใชคืน ตามขอ 2.2  เฉพาะผูท่ีขอรับทุนเพ่ือเขาศึกษาในชั้นปท่ี 1 

ในปการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาไมกําหนดจํานวนชั่วโมง 
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5.3. กรณีท่ีเปนผูขอรับทุนแบบตองใชคืน ตามขอ 2.3 เฉพาะผูท่ีเปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เปนระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ไมกําหนดจํานวน

ชั่วโมง 

6. นิสิตหรือนักศึกษาผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีรายชื่อเขารวมโครงการเงินกูยืม

เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคตตามประกาศของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

7. นิสิตหรือนักศึกษาผูมิสิทธิขอรับทุนจะตองศึกษาในรับดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและ

สาขาวิชา ตาม ผนวก ข. 

8. นิสิตสามารถขอรับทุนไดเพียงหนึ่งหลักสูตรในแตละปการศึกษาไมเกินอัตราคาเลาเรียนท่ี

สถานศึกษาเรียกเก็บตามจํานวนปท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตร 

กรณีท่ีผูขอรับทุนไดรับทุนคาเลาเรียนหรือมีสิทธิเบิกคาเลาเรียนจากหนวยงานของรัฐหรือไดรับทุนคาเลา

เรียนหรือมีสิทธิเบิกคาเลาเรียนากหนวยงานของเอกชนได ใหผูขอรับทุนขอรับทุนไดเฉพาะคาเลาเรียนสวนตางเทานั้น 

9. นิสิตหรือนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับคาครองชีพตองเปนผูท่ีมีรายไดครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป 

และใหไดรับคาครองชีพในอัตราเดือนละ 2,200 บาท   

 การพิจารณารายไดครอบครัว ใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบรายไดครอบครัวท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 

เจาหนาท่ีผูรับบําเหน็จบํานาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีนิสิตหรือนักศึกษาผูขอรับทุนศึกษาอยูไดรับรองไวแลว ตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1) รายไดรวมของนิสิตหรือนักศึกษาผูขอรับทุนรวมกับรายไดของบิดา มารดาเปนผูใชอํานาจใน

การปกครอง 

2) รายไดรวมของนิสิตหรือนักศึกษาผูขอรับทุนรวมกับรายไดของผูปกครองในกรณีท่ีผูใชอํานาจ

ปกครองมิใชบิดา มารดา  

3) รายไดรวมของนิสิตหรือนักศึกษาผูขอรับทุนรวมกับรายไดของคูสมรสในกรณีท่ีผูขอกูยืมเงินได

ทําการสมรสแลว 
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ผนวก ข. 

หลักสูตร/ประเภทและสาขาวิชาท่ีสามารถขอรับทุนได ดังนี้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาเกษตรศาสตร หลักสูตร 5 ป วุฒิการศึกษา ค.บ. 

สาขาเกษตรศาสตร หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวนา หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

สาขาสัตวศาสตร หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาความม่ันคงคอมพิวเตอรและไซเบอร หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

คอมพิวเตอรประยุกต หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีไฟฟา หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

สาขาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

คณะพยาบาลศาสตร 

สาขาการแพทยแผนไทย หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา พท.บ. 

สาขาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา พย.บ. 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาภาษาจีน หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา ศศ.บ. 

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา ศศ.บ. 

สาขาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา ศศ.บ. 

การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา ศศ.บ. 

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา บช.บ. 

สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา บธ.บ. 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต หลักสูตร 4 ป วุฒิการศึกษา วท.บ. 

 


