
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง  การลงทะเบียนนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

เพ่ือให้การด าเนินการลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้กู้ กยศ. เป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของ
มหาวิทยาลัย และตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้
นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ด าเนินการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คุณสมบัติผูมี้สิทธิ์ลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่ 3/๒๕๖๒ 
๑.๑  เป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และท าสัญญากู้ยืมเงิน

กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
๑.๒  เป็นผู้ที่ด าเนินการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ในภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ๑ 

และ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 
 

๒. ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒  
๒.๑ ผู้กูย้ื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ ในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
๒.๒ ผู้กู้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ และพิมพ์ใบลงทะเบียน ทางเว็บไซต์ กองบริการ

การศึกษา http://reg.psru.ac.th โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน – วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒.๓ ผู้กู้ส่งใบลงทะเบียนด้วยวิธีสแกน วิธีถ่ายภาพ หรือวิธีใดๆ ทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์             

(e-mail) งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า sas@psru.ac.th หัวข้อเรื่อง “ใบลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่ ๓/
๒๕๖๒ ตามด้วยรหัสนักศึกษา ๑๐ หลัก” ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

๒.๔ ผู้กู้บันทึกค่าเล่าเรียนและเลขที่การลงทะเบียน ระบบ e-Studentloan 
๒.๕ กองพัฒนานักศึกษา พิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ส่งให้ผู้กู้ยืม ทาง e- 
๒.๖ ผู้กู้ยืมพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ จ านวน 2 ฉบับ พร้อมลงนาม 
๒.๗ เตรียมเอกสารประกอบ อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องรับรองส าเนาทุกฉบับ ดังนี้ 

๑) ใบลงทะเบียนเรียน จาก website กองบริการการศึกษา  http://reg.psru.ac.th 
๒) ใบรายงานผลการเรียน จาก website กองบริการการศึกษาhttp://reg.psru.ac.th   
๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้กู้ยืม 

๒.๘ ผู้กู้ยืมส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ 
ทางไปรษณีย์ให้มหาวิทยาลัยตามที่อยู่ดังนี้ 
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       กรุณาส่ง   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
     เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕ อาคารกิจการนักศึกษา  
    ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก  

จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐ 
 
(วงเล็บมุมซอง ลงทะเบียนผู้กู้ กยศ. ภาคเรียนที่ ๓ /๒๕๖๒) 

  
๓. แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒  

 ๓.๑  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน ส าหรับผู้กู้             
กยศ. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ โดยไม่ต้องช าระค่าเล่าเรียน 

 ๓.๒  ผู้กู้ยืมที่มีการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรือสมุดบัญชีเงินฝากให้แจ้งงาน
ทุนการศึกษาก่อนบันทึกแบบยืนยันการกู้ยืม ระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่  ๓/๒๕๖๒  

 ๓.๓  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน รวมทั้งการเพ่ิม-ถอน รายวิชา ให้เสร็จสิ้นก่อนส่งเอกสาร
การลงทะเบียนให้มหาวิทยาลัยทาง email โดยต้องไม่เกินระยะเวลาที่กองทุนฯ ก าหนด 

 ๓.๔ นักศึกษาที่ลงนามแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าครองชีพ เรียบร้อยแล้วถือเป็นเอกสารประกอบสัญญา กยศ. และเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ 

 
๔. ขั้นตอนการโอนเงินค่าเลา่เรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒                                               

4.1 กองพัฒนานักศึกษา ได้รับเอกสารของนักศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง 

4.2 กองพัฒนานักศึกษา เสนอผู้บริหาร (ผู้มีอ านาจลงนามให้กู้ยืมประจ ามหาวิทยาลัย) ลงนามใน
ฐานะผู้ให้กู้ยืม 

4.3 มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเอกสารให้กองทุนฯ ทางไปรษณีย์ 

4.4 กองทุนตรวจสอบแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าครองชีพ และ โอนเงิน 

4.5 การโอนเงินค่าเล่าเรียน กองทุนจะโอนเงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัย
จะตรวจสอบค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการดังนี้ 

 1) กรณีนักศึกษาไม่ได้จ่ายเงิน  น าเงินช าระค่าเล่าเรียนให้นักศึกษา และ ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2) กรณีนักศึกษาจ่ายเงินค่าเล่าเรียน  คืนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา และ ออกใบเสร็จรับเงิน   

4.6 นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่  กองคลัง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1                 
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.7 การโอนเงินค่าครองชีพ กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของนักศึกษา เป็นเวลา 4 
เดือน ๆ ละ 2,400 บาท โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 
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๕. ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒  

มหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน หลังจากที่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนจากกองทุนฯ 
โดยให้ผู้กู้ติดตามก าหนดการรับใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนทางเว็บไซต์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า               
กองพัฒนานักศึกษา ที ่http://sas.psru.ac.th 
                         

หากผู้กูไ้มป่ฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์
การกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ 

 
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  18  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
       

 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ) 

                                                           ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

   .........    ............ตรวจ   
 

 
 
  

......................พมิพ ์

......................ตรวจ

......................ตรวจ 

วันวิสาข์  พิมพ ์
สิริลักษณ์ ตรวจ 
อ าพน     ตรวจ 

http://sas.psru.ac.th/


 

รายชื่อนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. ทีม่ีสิทธิ์กู้ยมื กยศ. ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2562  
 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกลุ สาขา คณะ ปี 
1 5932405011 น.ส.พิมพ์วิภา ค าจริง รัฐประศาสนศาสตร ์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 
2 5932405014 น.ส.อรทัย พระวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร ์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 
3 5932418013 น.ส.นุชนารถ สุ่มพลัดพุ่ม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 
4 5932418028 น.ส.สุชาดา บริรตัน ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 
5 6032418019 น.ส.อทิตยา สุวรรณเลิศ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 
6 6032419008 น.ส.ภญิญาพัชญ ์พึ่งนุ่ม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 
7 6032419017 น.ส.สุพตัรา จูเทศ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 
8 6132418016 นายสุทธินันท์ สีกะพา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 
9 6132418019 น.ส.ทิพชริน วันด ี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 
10 6132419009 น.ส.ปภสัสร ไชยทิง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 
11 6132419015 น.ส.ศิริพร อู่ทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 
12 6132419028 น.ส.รวิพันธ์ สวนบ่อแร่ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 
13 6232419011 น.ส.ผกาแก้ว แก่นจันทร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 
14 5932602012 น.ส.ศิริพร ศิริศรีวรนันท์ การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 
15 5932606012 น.ส.สุพรรษา ชูยิ้ม การตลาด วิทยาการจัดการ 4 
16 6032602033 นายธนพล ลันละนา การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 
17 6032602050 น.ส.ฐิตินันท์ สว่างเมฆ การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 
18 6032603009 น.ส.สุกณัญา ยอดสุวรรณ ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ วิทยาการจัดการ 3 
19 6132602044 นายมนตส์ิทธ์ิ ชะอุ้ม การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 
20 6132602061 น.ส.กุลนิษฐ์ กอนาก การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 
21 6132622001 น.ส.กมลลักษณ์ ทองใบ การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 2 
22 6132622002 น.ส.กาญจนา นิลเกษม การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 2 
23 6132622010 น.ส.วาสินี เมฆสุวรรณ การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 2 
24 6135606013 น.ส.อลติตา แผ่นทอง การตลาด วิทยาการจัดการ 2 
25 6135606015 นายเชวลิต อินจันทร ์ การตลาด วิทยาการจัดการ 2 
26 6232614002 น.ส.กนกพร สืบไทย การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 
27 6232614009 น.ส.สุชาดา เปรมปร ี นิเทศศาสตร ์ วิทยาการจัดการ 1 
28 6235615033 นายภาณุ ลองส าล ี การบัญชี วิทยาการจัดการ 1 
29 6235615043 น.ส.ณัฐชยา ปุทุชน การบัญชี วิทยาการจัดการ 1 
30 6235615066 น.ส.กวิสรา มีศรเีรือง การบัญชี วิทยาการจัดการ 1 
31 6235615092 น.ส.สภุัสรณ์ อ่องแดง การบัญชี วิทยาการจัดการ 1 
32 6132224004 นายกฤษฎา ดีแท้ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 
33 6235224018 นายบริพัฒน์ ชมภิรมย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 
34 6135247002 น.ส.ศศิภา ดวงจินดา วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 
35 5932405004 น.ส.จิราพร ท้วมเพ็ง รัฐประศาสนศาสตร ์(การปกครองท้องถิ่น) วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 4 
36 5932407003 น.ส.ชนิดา อยู่นิ่ม การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 4 
37 5932408058 น.ส.ภรณส์วรรค์ ทองนึก รัฐศาสตร ์(การเมืองการปกครอง) วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 4 



 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกลุ สาขา คณะ ปี 
38 6032404024 นายธิติ เดชสกลุรตัน ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐ) วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 3 
39 6032407003 น.ส.ลูกเกต ุรักษาพันธุ ์ การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 3 
40 6032426004 น.ส.พัณณิตา ก้อนแก้ว รัฐศาสตร ์(การเมืองการปกครอง) วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 3 
41 6032426013 น.ส.อารรีัตน ์แพรวตะค ุ รัฐศาสตร ์(การเมืองการปกครอง) วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 3 
42 6032426135 น.ส.สริิวรรณ คงเนียม รัฐศาสตร ์(การเมืองการปกครอง) วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 3 
43 6132405038 น.ส.อนุชนา ศรีจันทับ รัฐประศาสนศาสตร ์(การปกครองท้องถิ่น) วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 2 
44 6132412036 นายวสันต์ บัววังโป่ง นิติศาสตร ์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 2 
45 6232412001 น.ส.ชุติมน บัวบาน นิติศาสตร ์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 1 
46 6232412003 น.ส.บุศกร รักแจ้ง นิติศาสตร ์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 1 

 

  


