
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
……………………………………………………………………………………………………………… 

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีประกาศก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 
2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม  2560 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  
ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 8/2561 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ 29 กันยายน 2561และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่1594/2561 เรื่อง  มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 กันยายน 2561 จึงประกาศการ
กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืม 
1.1 ผู้กู้ยืมรายเก่า หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษา และเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน ไม่ว่าจะเคย

กู้ยืมจากสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาปัจจุบันก็ตาม ให้หมายความรวมถึงนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่
ระหว่างการศึกษา และเคยกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ. 

1.2 ผู้กู้ยืมรายใหม่ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ หรือเป็นผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ 
มาก่อนแต่ช าระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 
2.1 ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ตามภาคผนวก 1  
2.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์การพิจารณาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   ตามภาคผนวก 2 

  3.   จ านวนเงินกู้ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
 3.1 ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าบ ารุงกิจกรรม และ 

ค่าธรรมเนียมการลดเพิ่มรายวิชา  
                           3.2 ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา หมายถึง ค่าธรรมเนียมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็น 

ค่าธรรมเนียมเพื ่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)  และคอมพิวเตอร์
พกพา ที่ส านักวิชาคัดเลือกให้เท่านั้น ซึ่งให้เป็นไปตามความประสงค์ของนักศึกษาแต่ละบุคคลที่ต้องการจะ
ขอกู้ยืม ตามภาคผนวกที่ 3 

4.  การขอกู้ยืม  
4.1  ต้องด าเนินการตามวิธีการครบทุกขั้นตอน ตามภาคผนวก 4  
4.2 เอกสารต้องเป็นจริงทุกประการ และน าส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงินภายในวันเวลา หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะ

ถือว่าไม่ประสงค์จะขอกู้ยืม  
5. ผลการคัดเลือกและการจัดสรรวงเงินกู้ยืม  
         อยู่ในอ านาจและดุลยพนิิจของคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

   ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน  2563 

                                                                 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬ)ี 

                                                   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
                                            ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 

                     คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม        ลักษณะที่ 1 
  ขาดแคลนทนุทรัพย ์

                 ลักษณะที่ 2 
ศึกษาในสาขาวิชาที่เปน็ความตอ้งการหลัก 

1.สัญชาตไิทย             √                       √ 

2.ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน             √                       √ 

3.ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ             -                       √ 

4.มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืม เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี 
  และผ่อนช าระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี             √ 

                      - 

5.มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศกึษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุน             -                        √ 

6.ศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
  ปริญญาตร ี

            √                        - 

7.ศึกษาในระดับการศึกษา อนปุริญญา ปวส/ปริญญาตรี และหลักสูตร 
   /สาขาวชิาตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 

            -                         √ 

8.รายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อป ี              √ 
      หากประสงค์จะกู้ยืมเงนิค่าครองชีพ 
      จะต้องเป็นผูท้ี่มีรายได้ต่อครอบครัว 
       ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 

9.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบยีบ/ประกาศการสอบคัดเลือกบคุคล 
   เข้าศึกษาในสถานศึกษา 

             √                         √ 

10.มผีลการเรียนดี/ผา่นเกณฑ์การวัดและประเมนิผลของสถานศึกษา                 √                         √ 

11.มีความประพฤติดี ไม่ฝา่ฝนืระเบียบข้อบังคบัของสถานศึกษา 
    ขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

             √                         √ 

12.ท าประโชน์ต่อสังคมสาธารณะ(จิตอาสา)         36 ชั่วโมง                     36 ชั่วโมง 

13.ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน             √                          √ 

14.ไม่เป็นผู้ปฏบิัติและรบัเงินดอืนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของ 
    รัฐหรือเอกชนในลักษณะเตม็เวลา 

            √                          √ 

15.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย             √                          √ 

16.ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุกเว้นแต่ 
    เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

            √                          √ 

17.ไม่เคยเป็นผูผ้ิดนัดช าระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ช าระหนี้ดังกล่าว 
    ครบถ้วนแล้ว 

            √                          √ 

            

 

ภาคผนวก1 
1 



ภาคผนวก 4 
 

1 | P a g e  

ก าหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษา B58 – B62) รายเก่าและรายใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

 
 

เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์การกู้ยมื นักศึกษาต้องด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน  โดยจัดเอกสารให้เรียบร้อยและน าส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะกู้ยืมตลอดปีการศึกษา 2563 และต้องช าระเงินค่าเล่าเรียนตามก าหนดในปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะมีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

รายการที่ต้องปฏิบัติ 
ก าหนดเวลา เอกสาร และวิธีการ 

สถานที่/เว็บไซต์ 
ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ผู้ขอกู้รายใหม่ 

1) บันทึกขอกู้และพิมพ์ค ายืนยันขอกู้ 
    ในระบบ e-Studentloan 

ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2563         ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2563  
(ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านก่อน จึงจะบันทึกค าขอกู้ได้) 

เว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th 

2) บันทึกแจ้งจ านวนเงินเพื่อขอกู้ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้    

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม 2563 
(นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6  ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563) 

 (นักศึกษาสหกิจศึกษา1/2563 ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มิถุนายน 2563) 

เว็บไซต์งานทุนการศึกษา http://scholarship.sut.ac.th 
Facebook:ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3) ตรวจสอบสิทธิ์การขอกู้  
    และผลการพิจารณาอนุมัติ  

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 
(ยกเว้นนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 1/2563 : ติดตามประกาศ) 

เว็บไซต์งานทุนการศึกษา 
http://scholarship.sut.ac.th 

4) ตรวจสอบสถานะทุนรัฐบาล 
    เพื่อขอยกเว้นการเรียกเก็บเงิน 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ยกเว้นนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 1/2563 : ตรวจสอบ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 
(นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปตตรวจสอบสถานะทุนตามปฏิทินการศึกษา) 

ระบบลงทะเบียน http://reg.sut.ac.th 
เมนู ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน 

5) จองคิวเลือกวันยืนยันกู้ วันที่ 17– 21  สิงหาคม 2563 
  (ยกเว้นนักศึกษาที่ไปสหกิจศกึษา ภาค 1/2563 ติดตามประกาศ) 

เว็บไซต์งานทุนการศึกษา 
http://scholarship.sut.ac.th 

6) เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  
    (ต้องบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนมาก่อน)  

วันที่ 24 สิงหาคม -4 กันยายน 2563  เว้นวันหยุดราชการ 
(ยกเว้นนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 1/2563 :  ติดตามประกาศ) 

งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 

7) ตรวจสอบการโอนเงิน ค่าครองชีพ หลังจากธนาคารตรวจสอบแบบยืนยันฯ เรียบร้อยแล้ว 
 http://www.studentloan.or.th เมนูตรวจสอบยอดหนี้
ธนาคารกรุงไทย 

8) ตรวจสอบการโอนเงิน ค่าเล่าเรียน ประมาณ 2 เดือน หลังจากเซน็ยืนยันการกู้ยืมแล้ว ระบบลงทะเบียน http://reg.sut.ac.th เมนู ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน 

http://www.studentloan.or.th/index.php
http://www.studentloan.or.th/
http://scholarship.sut.ac.th/
http://scholarship.sut.ac.th/
http://reg.sut.ac.th/
http://scholarship.sut.ac.th/
http://www.studentloan.or.th/
http://reg.sut.ac.th/
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ก าหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัสนกัศึกษา B63) และนักศึกษาเก่าผู้กู้รายใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การกู้ยืม นักศึกษาต้องด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน  โดยจัดเอกสารให้เรียบร้อยและน าส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าไม่ประสงค์จะกู้ยืมตลอดปีการศึกษา 2563 และต้องช าระเงินตามก าหนดในปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะมีรายชื่อพ้นสภาพ 

 

 
 

รายการที่ต้องปฏิบัติ ก าหนดเวลา เอกสาร และวิธีการ สถานที่/เว็บไซต์ 

1) บันทึกขอกู้และพิมพ์แบบค าขอกู้ในระบบ 
e-Studentloan    

ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2563  
(ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านก่อน จึงจะบันทึกค าขอกู้ได้) 

เว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th 

2) บันทึกข้อมูลกยศ.101 ออนไลน์ เพื่อขอกู้
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้    

บันทึกข้อมูลกยศ.101 ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม 2563 
(นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6  ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563) 
(นักศึกษาสหกิจศึกษา1/2563 ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มิถุนายน 2563) 

เว็บไซต์งานทุนการศึกษา http://scholarship.sut.ac.th 
หรือ Facebook:ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4) ตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอกู้   วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์งานทุนการศึกษา http://scholarship.sut.ac.th 

5) ตรวจสอบสถานะทุนรัฐบาล เพื่อขอยกเว้น
การเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ระบบลงทะเบียน http://reg.sut.ac.th 

5) จองคิวเลือกวันยืนยันกู้ วันที่ 21– 25  กันยายน 2563 
 

เว็บไซต์งานทุนการศึกษา http://scholarship.sut.ac.th 

6) ส่งสญัญากู้ยืมและเซน็แบบยนืยันค่าเล่าเรียน  วันที่ 28 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563 งานทุนการศึกษา  อาคารกิจการนักศึกษา 1 

7) ตรวจสอบการโอนเงิน ค่าครองชีพ หลังจากธนาคารตรวจสอบสัญญากู้แล้วประมาณ 1-2 เดือน 

8) ตรวจสอบการโอนเงิน ค่าเล่าเรียน  ประมาณเดือน ธันวาคม 2563 ถ้าเอกสารล่าช้าจะเลื่อนไปอีกประมาณ 1 เดือน 

9) การคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้า เงินที่นักศึกษาช าระในขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนจากกองทุนกู้ยืมฯแล้ว จะได้รับคืนภายใน 1 เดือน 
หรือประมาณ 3 เดือนหลังจากเซ็นยืนยันการกู้ยืม 

http://www.studentloan.or.th/index.php
http://scholarship.sut.ac.th/
http://scholarship.sut.ac.th/
http://reg.sut.ac.th/
http://scholarship.sut.ac.th/
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หมายเหตุ   

1. ก ำหนดกำรอำจมีเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตำมประกำศ  
2. รำยละเอียดค ำแนะน ำ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนกำรปฏิบัติทั้งหมด นักศึกษำสำมำรถศึกษำและดำวน์โหลดได้จำก 

เว็บไซต์งำนทุนกำรศึกษำ http://scholarship.sut.ac.th  เมนู -> กยศ-มทส 
3. หรือ Facebook : ทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี https://www.facebook.com/sut.fund.fanpage 
4.  ขอค ำแนะน ำและรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งำนทุนกำรศึกษำ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

ในวันเวลำรำชกำร จันทร์ – ศุกร์  เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
โทรศัพท์ 0-4422-3774, และ 0-4422-3129  
โทรสำร 0-4422-3778 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. เว็บไซต์ระบบ e-studentloan กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ http://www.studentloan.or.th 
2. ศูนย์สำยใจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ โทรศัพท์ 0-20160-4888 โทรสำร 0-2016-4800 
3. เว็บไซต์ระบบลงทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี http://reg5.sut.ac.th 
4. เว็บไซต์ธนำคำรกรุงไทย – กยศ  http://www.studentloan.ktb.co.th 

 

 
 
 

 

http://scholarship.sut.ac.th/
https://www.facebook.com/sut.fund.fanpage
http://www.studentloan.or.th/
http://reg5.sut.ac.th/
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