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ประชากรโลก

ล้านคน

* (ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ณ เดือนมกราคม 2563)
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ประชากรในประเทศไทย

ล้านคน

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

* (ข้อมูลจากส านักทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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จ านวนผู้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืม

655,146 ล้ านบาท

การให้กู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศกึษา

* ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
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ภาคเหนือ
ลูกหนี้ 362,143 ราย

เงินต้นค้างช าระ 11,793 ล้านบาท

ภาคใต้
ลูกหนี้ 403,169 ราย

เงินต้นค้างช าระ 16,966 ล้านบาท

ภาคกลาง
ลูกหนี้ 233,869 ราย

เงินต้นค้างช าระ 7,669 ล้านบาท
ภาคตะวนัออก
ลูกหนี้ 150,959 ราย

เงินต้นค้างช าระ 5,321 ล้านบาท

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ลูกหนี้ 766,008 ราย

เงินต้นค้างช าระ 23,035 ล้านบาท

13%

16%

18%

11%

7%

35%

ผู้กู้ยืมตามภูมิภาค
กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ลูกหนี้ 293,361 ราย

เงินต้นค้างช าระ 13,722 ล้านบาท

จ านวนลูกหนี้ค้างช าระ ราย

จ านวนเงินต้นค้างช าระ ล้านบาท

* ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563



ปวช.         

ปวส. / ปวท.

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปริญญาตรี / อนุปริญญาตรี

12%

จ านวน 290,722 ราย

เงินต้นค้างช าระ 4,933 ล้านบาท
53%

13%

22%จ านวน 1,171,269 ราย

เงินต้นค้างช าระ 56,910 ล้านบาท

จ านวน 478,106 ราย

เงินต้นค้างช าระ 14,184 ล้านบาท

จ านวน 269,412 ราย

เงินต้นค้างช าระ 2,479 ล้านบาท

9

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จ านวนลูกหนี้ค้างช าระ ราย

จ านวนเงินต้นค้างช าระ ล้านบาท



* ข้อมูลระหว่างปกีารศึกษา 2551-2563

มารดา
50%

อื่นๆ 
1%

ญาติ 
14%

บิดา
35%

รวมทั้งสิ้น 2,843,232 คน
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วันละ 
(บาท)

ปีที่ 1-3

ปีที่ 4-6

ปีที่ 7-9

ปีที่ 10-12

ปีที่ 13-15

ช่วงเวลาช าระหน้ีปลอดหนี้ 2 ปี

เงินออมรวม

บาท

ช าระหนี้ กยศ.

บาท

เหลือเงินออม

บาท
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เช็คยอดง่าย ทุกที ่ทุกเวลา
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กองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศกึษา



ด้านการให้กู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศกึษา
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ไม่มีโควตา

ปีการศึกษา 2563
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เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมุนษย์
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สิทธิพิเศษเฉพาะผู้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 - 2566 เท่านั้น



เป็นหลักสูตร/สาขาวิชาต้องเป็นหลักสูตรที่ตอบสนอง
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน 
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กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
ลดเงินต้น - ลดดอกเบี้ย



ด้านการติดตามหนี้
กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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78,506,476,042
เงินต้นที่ผิดนัดช าระหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64
ตรวจสอบรายละเอียดช่องทางการช าระหนี้เพื่อรับสิทธิตามมาตรการไดท้ี่ www.studentloan.or.th

เง่ือนไขเป็นไปตามที่กองทุนก าหนด 32



มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64
ตรวจสอบรายละเอียดช่องทางการช าระหนี้เพื่อรับสิทธิตามมาตรการไดท้ี่ www.studentloan.or.th

เง่ือนไขเป็นไปตามที่กองทุนก าหนด 33
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การสร้างวินัยทางการเงิน
ให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.



ด้วย  SET e-Learning

สร้างวินัยทางการเงินผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

ปัจจุบันมีผู้กู้ กยศ. เข้าเรียน
SET e-Learning แล้ว

จ ำนวน 284,219 รำย
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หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุน
จ านวน 11 หลักสูตร



หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ
จ านวน 4 หลักสูตร

หลักสูตรด้านความเป็นผูป้ระกอบการ



กยศ. ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รับสมัครผู้กู้เป็นอาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์
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• สมัครเป็น อพม.

• อบรมผ่าน e-Learning

• ออกวุฒิบัตรบตัรประจ าตวั อพม. 

• ลงพื้นที่ท ากจิกรรมจติสาธารณะ

สามารถนบัเปน็ชั่วโมงจติสาธารณะได ้

ปัจจุบันมผีู้กู้ กยศ. ที่มาสมคัรเป็น อพม. แล้ว 

จ านวน 1,252 ราย
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563)



หลักสูตร อพม.  e–Learning
รวมเป็น 1 ชั่วโมง 25 นาที

กลุ่มเป้าหมาย
การท างานของ อพม.

แนวคิดและอุดมการณ์
งาน อพม. 

กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดสวัสดิการสังคม
และชุมชน

แนวคิดพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

บทเรียนหลัก 5 เร่ือง บทเรียนเสริม 5 เรื่อง

1 1 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 

เฝ้าระวัง เตือนภัย 
ให้ความช่วยเหลือ และประสานส่งต่อ

สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงาน

การจัดท าแผนงาน/โครงการ

ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน

2

3

4

5

2

3

4

5
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กยศ. ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ส่งเสริมจติสาธารณะเพื่อพัฒนาเดก็และเยาวชน
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สามารถนบัเปน็ชั่วโมงจติสาธารณะได ้

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม

ร่วมเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือและดูแลน้องๆ ได้ที่

• สถานแรกรับ  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ

• สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน  สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู

• สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน - โต  สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

• สถานสงเคราะห์เด็กโต



ช่องทางการติดต่อ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา



Online
- info@studentloan.or.th
- Facebook : @studentloan.th   

Call Center
0 2016 4888 กด 9                       

Website
www.studentloan.or.th

Chat
- Line Official Account

- Web Chat
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ



มีผู้ติดตามทกุกลุ่ม จ านวน 752,036ราย

Line Official Account

กยศ.

ผู้ติดตาม 355,491 ราย

กยศ.หักเงินเดือน

ผู้ติดตาม261,092 ราย

กยศ.คดแีละบังคับคดี

ผู้ติดตาม63,383 ราย

กยศ.สถานศึกษา

ผู้ติดตาม15,867 ราย

กยศ.ฟ้องคด ี2562

ผู้ติดตาม13,197 ราย

กยศ.เรื่องร้องทุกข์

ผู้ติดตาม19,600 ราย
ผู้จัดการ กยศ.

ผู้ติดตาม13,042 ราย

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

กยศ.องค์กรนายจ้าง

ผู้ติดตาม10,364 ราย



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Add Friends

กด ค้นหา เลือก  บัญชีทางการ 

พิมพ์  กยศ.

เลือก  เพ่ิมเพ่ือน สอบถามข้อมลู

1 2 3 4
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Facebook Fanpage
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กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชมุชนุชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร



ให้โอกาส ให้อนาคต


