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งานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา ม.อุบลฯ

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”



กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มี 2 ลักษณะ ดงันี ้

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดมิ)

> รายได้ ผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี กู้ไ ด้ทั ้ง ค่าเทอม
และค่าครองชีพ

ลักษณะที่ 2 สาขาวชิาที่เป็นความต้องการหลักของการผลิตก าลังคน และความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดมิ)

> รายได้ ผู้ปกครองไม่เกิน  200,000 บาทต่อปี กู้ ไ ด้ทั ้ง ค่าเทอม
และค่าครองชีพ

> รายได้ผู้ปกครองเกนิ 200,000 บาทต่อปี กู้ได้เฉพาะค่าเทอม



คุณสมบัตกิารกู้ยืมกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

ผู้กู้รายใหม่
ผู้กู้รายเก่า

ต่อเน่ืองจากมัธยม
ผู้กู้รายเก่าเล่ือนชัน้ปี

ผลการเรียน ไม่ต ่ากว่า 1.00 ไม่ต ่ากว่า 1.00 ไม่น้อยกว่า 2.00

ช่ัวโมงจติอาสา ไม่ก าหนดช่ัวโมง ไม่ก าหนดช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง



การเข้าระบบ e-studentloan

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

 นักศึกษาควรใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 8, 10 

และ 11 เท่านัน้ ในการเข้าสู่ระบบ
 https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html


การจัดส่งเอกสาร

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารผ่านคณะต้นสังกัดตนเองเท่านัน้ เอกสารแนบดังต่อไปนี้
➢แบบค าขอกู้ยืมเงนิที่จัดพมิพ์ออกจากระบบ e-studentloan
➢แบบค าขอกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101-103) พร้อมเอกสารแนบดังนี ้

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้กู้ยืม + บดิาและมารดาหรือผู้ปกครอง
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ยืม + บดิาและมารดาหรือผู้ปกครอง
3.เอกสารประกอบการรับรองรายได้

-มีรายได้ประจ า ใช้หนังสือรับรองเงนิเดือน/สลิปเงนิเดือน
-ไม่มีรายได้ประจ า ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรายได้

4.แผนผังแสดงที่ตัง้ของที่อยู่อาศัย
5.ใบแสดงผลการเรียน
6.ใบบันทกึกิจกรรมจิตอาสา
7.หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)



ข้อควรระวังในการท าสัญญากู้ยืมและแบบยืนยัน

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

× ห้ามใช้น า้ยาลบค าผิด ปากกาแดง หมึกซมึ และปากกาด า

× สังเกตวันหมดอายุของบัตรประชาชนและการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

× ต้องมีตราประทบัและลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามในสมุดบัญชี

× หากเปล่ียนชื่อสกุลต้องมี ส าเนาการเปล่ียนแปลง ช่ือ-สกุล แนบ

× ลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสารและสัญญากู้ยมืฯ ต้องเหมือนกันทุก
แผ่น

× ลงวันที่ในสัญญากู้ยืมฯ ต้องกรอกเป็นตวัเลขเท่านัน้ เช่น 01 10 61



การโอนเงนิ

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

 ค่าครองชีพ ธนาคารกรุงไทยโอนเข้าบญัชีผู้กู้ยืมทุกเดือน 
ธนาคารจะโอนเงินคา่ครองชีพเดือนแรกให้กบัผู้กู้ ยืมภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่สถานศกึษาท า

การตรวจสอบและยืนยนัใบลงทะเบียนกู้ ยืม  ในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และ
สถานศกึษาต้องจดัส่งเอกสารการกู้ ยืมของผู้กู้ ยืมที่ถกูต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หาก
ธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ ยืมดงักลา่ว  ภายใน 30 วนั กองทนุจะหยดุการโอนเงินคา่ครองชีพของ
ผู้กู้ ยืมในเดือนที่สอง ทัง้นี ้เม่ือธนาคารได้รับ เอกสารการกู้ ยืมถกูต้องและครบถ้วน จากผู้กู้ ยืมและ
สถานศกึษาแล้ว กองทนุจงึจะ โอนเงินคา่ครองชีพให้กบัผู้กู้ ยืมตอ่ในเดือนท่ีสองเป็นต้นไป 

 ค่าเล่าเรียน ธนาคารกรุงไทยโอนเข้าสถานศึกษา
ธนาคารจะโอนเงินคา่เลา่เรียนเม่ือเอกสารการกู้ ยืมถกูต้องครบถ้วน จะโอนเข้าบญัชีสถานศกึษา



การตรวจสอบการโอนเงนิ

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

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

กรอกเลขประจ าตัวประชาชนตนเอง

กรอกวัน/เดือน/ปี ที่เกิด ตนเอง

1

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


การตรวจสอบการโอนเงนิ

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

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

2

คลิกข้อ 2 ข้อมูลการโอนเงนิ

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


การตรวจสอบการโอนเงนิ

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

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

3

คลิกช่อง กองทุนกยศ.

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


การตรวจสอบการโอนเงนิ

กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

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

4

ค่าเทอมที่ทางธนาคารกรุงไทยโอนเข้าบัญชี กยศ.ม.อุบลฯ 
เพื่อรอการตัดโอนเข้าบัญชีม.อุบลฯ หรือรอตัดโอนคืน
นักศึกษาหากนักศึกษาด าเนินการช าระค่าเทอมก่อน

ธนาคารกรุงไทยจะโอนเข้าบัญชีนักศึกษาโดยตรง

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


สามารถตดิต่อสอบถามข้อมูลได้ ดงันี ้
1.กรุณา กดตดิตามข่าวสารได้ที่ facebook กยศ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสามารถ 
INBOX สอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยต่างได้นะคะ

2. ตดิต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 045-353090 หรือ 045-353093
3. ตดิต่อด้วยตนเอง ณ งานสวัสดกิารนักศึกษา ส านักงานอธิการบดีหลังเก่า ชัน้ 2
( จันทร์ – ศุกร์ วันเวลาราชการ ตัง้แต่เวลา 08.30 -16.30 น.)
*กรุณาใส่ชุดนักศึกษาในการมาตดิต่องานด้วยคะ*

กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

"กองทนุเงินกู้  คูก่ารศกึษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”



เจ้าหน้าที่ กยศ.ม.อุบลฯ (ส่วนกลาง) ดังนี ้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353090

ชดิชญา กุจะพันธ์ (พี่ น่ิม)
ปฏิบตัิงานด้านฐานข้อมลู/

การเงินและบญัชี หมวดเงิน กยศ. 
และให้ค าปรึกษา

เสาวนิตย์ มีสวัสดิ์ (พี่เสา)
ปฏิบตัิงานด้านตดัโอนเงิน นศ.กยศ./กรอ.

/พสัด ุหมวดเงิน กยศ.
และให้ค าปรึกษา

ธัญดา ศรีพทิักษ์ (พี่แอน)
ท างานด้านตรวจสอบเอกสาร กยศ./กรอ. 
/งานด้านแก้ไขเอกสาร กยศ./กรอ. และให้

ค าปรึกษา



ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์บริการนักศึกษาพกิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท:์ 045-288400-3 ต่อ 1095
Facebook :  นักศึกษาพิการ ม. อุบลฯ   เพจ :  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ม.อุบลฯ

บริการมุ่งเน้นความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ และโอกาสแก่คนพิการในการได้รับการบริการ
และความช่วยเหลือทางการศึกษาจากรัฐเป็นพิเศษ โดยค านึงถึงสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน  
ในการได้รับการศึกษา และมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา



1. บกพร่องทางการเห็น        6. บกพร่องทางการพูดและภาษา

2. บกพร่องทางการได้ยิน     7. บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

3. บกพร่องทางสติปัญญา     8. บุคคลออทิสติก

4. บกพร่องทางร่างกาย         9. บุคคลพิการซ้อน

5. บกพร่องทางการเรียนรู้

ประเภทนักศึกษาพิการ



สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิตนักศึกษาพิการ
ระดับปริญญาตรีจนส าเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาพิการที่จะได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

*  เป็นคนพิการที่บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

*  ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี

*  ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง
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