
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คํานํา 

 ในป�จจุบันเทคโนโลยีได�เข�ามามีส�วนช�วยในการรับรู�ข�าวสารต�าง ๆ 
มากมาย  และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการกู�ยืม
เงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลาท้ัง
ระบบการกู�ยืม ท่ีเรียกว�า e-studentloan และข�าวสารอ่ืน ๆ เก่ียวกับการ
กู�ยืมมากมาย จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุก ๆ ป8น้ัน ทําให�ข�อมูล
ข�าวสารต�าง ๆ ท่ีทําเป:นคู�มืออย�างถาวรไม�มีความทันสมัย  

หน�วยงานกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต จัดทําทําคู�มือสร�างความเข�าใจในข้ันตอนต�าง ๆ ท่ีเป:นป�จจุบันโดย
นํา QR Code มาใช�ในการบันทึกข�อมูลลงในคู�มือ เม่ือนักศึกษาต�องการ
สืบค�นข�อมูลเก่ียวกับการกู�ยืมนักศึกษาสามารถสแกน QR Code สืบหา
ข�อมูลท่ีเป:นป�จจุบันได�ตลอดเวลา  

 อีกท้ังด�วยความห�วงใยในการสร�างความเข�าใจเก่ียวกับการชําระ
หน้ีคืนเม่ือเลิกศึกษาแล�วน้ัน นักศึกษามีความจําเป:นอย�างมากท่ีต�องเรียนรู�
เก่ียวกับการคํานวณยอดหน้ีท่ีต�องชําระในแต�ละป8เม่ือเลิกศึกษา เพ่ือเป:น
การเตรียมความพร�อมการวางแผนทางการเงินในการชําระหน้ีในอนาคต
คู�มือเล�มน้ีสามารถสอนให�นักศึกษาคํานวณยอดภาระหน้ีท่ีต�องชําระคืนของ
ตนเองได�อีกด�วย หากมีข�อผิดพลาดประการใดขออภัยไว� ณ ท่ี น้ี  

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ส�วนท่ี 1 ข�อมูลส�วนตัว 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นางสาว/อ่ืนๆ.......) .................................................... 

รหัสนักศึกษา ... ...- ... ... ... ... ...- ... ... ... ... ... 

เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....  

เบอร#โทรศัพท#นักศึกษา ......................................................  

Line : ……………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………..  

Facebook :……………………………………………………………….. 

รหัสผ7าน เข8า e-studentloan ………………………………………………………….. 

PIN CODE …………………………………………………… 

ประเภทการกู8ยืม กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช7องท่ีเปJนประเภทการกู8ยืม
ของนักศึกษา 

� ลักษณะท่ี 1 ขาดแคลนทุนทรัพย#  
� ลักษณะท่ี 2 สาขาวิชาท่ีเปJนความต8องการหลักของการผลิต
กําลังคน และมีความจําเปJนต7อการพัฒนาประเทศ 
� ลักษณะท่ี 3 สาขาวิชาขาดแคลนมุ7งส7งเสริมเปJนพิเศษ 
� ลักษณะท่ี 4 เรียนดีเพ่ือสร8างความเปJนเลิศ 
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ส�วนท่ี 2 ข้ันตอนการกู�ยืม 

 การกู8ยืมเงินกองทุนให8กู8ยืมเพ่ือการศึกษา นักศึกษาต8องย่ืนเอกสาร
การกู8ยืมทุกปTปTละ 1 ครั้ง เซ็นสัญญา 1 ครั้งใช8จนสําเร็จการศึกษา และเซ็น
แบบยืนยันทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง มีข้ันตอนการกู8ยืม
ในแต7ละภาคการศึกษาดังน้ี 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

สําหรับนักศึกษาใหม�เร่ิมกู� สําหรับนักศึกษากู�ป%ถัดไป 
1.สมัครเรียนขอรับแบบฟอร#มการกู8ยืม
ตั้งแต7เดือนตุลาคม – พฤษภาคม ของทุก
ปT  พร8 อม ย่ืนลงทะเ บียนขอรหัสผ7 าน 
(เฉพาะกรณีนักศึกษากู8รายใหม7) 

1.เข8าประชุมช7วงเดือนธันวาคมของทุกปT 
เพ่ือรับแบบฟอร#มขอกู8ยืมต7อในปTถัดไป 

2.ส7งเอกสารขอกู8ยืมพร8อมสัมภาษณ#ตั้งแต7
เดือนตุลาคม – พฤษภาคม ของทุกปT 

2.ส7งเอกสารขอกู8ยืมพร8อมสัมภาษณ#ช7วง
เดือนมกราคม ของทุกปT 

3.ย่ืน กู8 ยื มผ7 านระบบ e-studentloan 
พร8อมพิมพ#แบบคํายืนยันขอกู8ยืม 1 แผ7น
ทั น ที  ล ง ช่ื อ แ ล ะ ส7 ง ม า ท า ง  e-
mail:formkbuloan@kbu.ac.th เพ่ือขอ
อนุมัติให8กู8ยืม ตัวจริงส7งพร8อมสัญญา 

3.ย่ืนกู8 ยืมผ7านระบบ e-studentloan 
พร8อมพิมพ#แบบคํายืนยันขอกู8ยืม 1 แผ7น
ทันที และรอผลการอนุมัติ 

4. อาจารย#กองทุนอนุมัติให8กู8ยืม 4. อาจารย#กองทุนอนุมัติให8กู8ยืม 
5. เข8าพิมพ#สัญญา พร8อมให8ผู8คํ้าประกัน
ลงนาม และนําส7งสัญญาพร8อมเอกสาร
ประกอบท่ีห8องกองทุน 

นักศึกษาเก7ากู8ต7อไม7มีข้ันตอนน้ี 

6 .  ย่ืนยอดค7 าลงทะ เ บียนเรี ยนผ7 าน      
e-studentloan เมื่อยอดค7าลงทะเบียน
เรียนไม7มีการเพ่ิมเติม-เพิกถอนแล8ว 

5.  ย่ืนยอดค7าลงทะเบียนเรียนผ7าน      
e-studentloan เมื่อยอดค7าลงทะเบียน
เรียนไม7มีการเพ่ิมเติม-เพิกถอนแล8ว 
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สําหรับนักศึกษาใหม�เร่ิมกู� สําหรับนักศึกษากู�ป%ถัดไป 
7. ติดต7อเซ็นแบบยืนยันท่ีห8องกองทุน 6. ติดต7อเซ็นแบบยืนยัน ตามวันเวลา

สถานท่ีท่ีกําหนด 
8.ตรวจสอบการโอนเงินค7าเล7าเรียนและ
ค7าครองชีพ ผ7าน 
www.studentloan.or.th  
เมื่อมีการโอนเงินค7าเรียนแล8ว 7 วันทํา
การติดต7อรับใบเสร็จรับเงินท่ีศูนย# SASC 
ส7วนค7าครองชีพนักศึกษานําสมดุบัญชีไป
ปรับท่ีธนาคาร 

7. ตรวจสอบการโอนเงินค7าเล7าเรยีน
และค7าครองชีพ ผ7าน 
www.studentloan.or.th  
เมื่อมีการโอนเงินค7าเรียนแล8ว 7 วันทํา
การติดต7อรับใบเสร็จรับเงินท่ีศูนย# SASC 
ส7วนค7าครองชีพนักศึกษานําสมดุบัญชีไป
ปรับท่ีธนาคาร 

9. ดาวน#โหลดเอกสารสําคัญผ7าน 
http://reg.kbu.ac.th 

8. ดาวน#โหลดเอกสารสําคัญผ7าน 
http://reg.kbu.ac.th 

เว็บไซด#ในการเข8าดูข้ันตอน 
https://loan.kbu.ac.th/home/node/
519 

เว็บไซด#ในการเข8าดูข้ันตอน 
https://loan.kbu.ac.th/home/node
/542 

สแกนเพ่ือดูข้ันตอน 
 

 
 
 
 

สแกนเพ่ือดูข้ันตอน 
 

 

 

หมายเหตุ ทุกข้ันตอนนักศึกษาทําการตรวจสอบความถูกต�องผ�าน 
http://reg.kbu.ac.th 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
1.  ตรวจสอบรายชื่อผู8มีสิทธิ์กู8ยืมต7อ 
2.  ย่ืนกู8ยืมผ7านระบบ e-studentloan 
3.  ย่ืนยอดค7าลงทะเบียนเรียนผ7านระบบ e-studentloan 
4.  เตรียมเอกสารการเซ็นแบบยืนยัน 
5.  ติดต7อเซ็นแบบยืนยัน และตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยัน 
6.  ตรวจสอบการโอนเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน 
7.  ด า ว น# โ ห ล ด แ บ บ ยื น ยั น เ ก็ บ ไ ว8 เ ปJ น ห ลั ก ฐ า น ผ7 า น 

http://reg.kbu.ac.th 
 
เว็บไซด#ในการเข8าดูข้ันตอน 
https://loan.kbu.ac.th/home/node
/543 

เว็บไซด#ในการเข8าดูข้ันตอน 
https://loan.kbu.ac.th/home/node
/544 

สแกนเพ่ือดูข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 

สแกนเพ่ือดูข้ันตอน 
 

 

หมายเหตุ ทุกข้ันตอนนักศึกษาทําการตรวจสอบความถูกต�องผ�าน 
http://reg.kbu.ac.th 
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ส�วนท่ี 3 กิจกรรมจิตอาสา 

 กิจกรรมจิตอาสาเปJนกิจกรรมท่ีมีส7วนพิจารณาในการกู8ยืมเงินกองทุนให8
กู8ยืมเพ่ือการศึกษา ในการกู8ยืมแต7ละปTการศึกษานักศึกษาต8องทํากิจกรรมจิตอาสา
จํานวน 36 ช่ัวโมง โดยแบ7งเปJน ทําในภาคการศึกษาละ 18 ช่ัวโมง การทํากิจกรรมจิต
อาสานักศึกษาทําให8เสร็จก7อนการกู8ยืมในปTการศึกษาถัดไป เช7น ต8องการกู8ยืมปT
การศึกษา 2564 กิจกรรมจิตอาสาท่ีต8องทําคือ  

ทําในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ช7วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 
จํานวน 18 ช่ัวโมง ส7งในวันเซ็นแบบยืนยัน 2/2563  

ทําในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ช7วงเดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 
จํานวน 18 ช่ัวโมง ส7งในวันเซ็นแบบยืนยัน 1/2564  

ทําเช7นน้ีในทุก ๆ ปTการศึกษาท่ีประสงค#ขอกู8ยืมในปTการศึกษาถัดไป และกิจกรรมจิต
อาสาท่ีต8องทําเพ่ิมเติมในกรณีไม7ปฏิบัติตามข8อกําหนดของกองทุน แบ7งเปJน 2 กรณี  

1. กรณีไม7เข8าประชุมด8วยเหตุจําเปJน นักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสาเพ่ิมอีก
จํานวน 4 ช่ัวโมง (ถ8าไม7ใช7เหตุจําเปJนหากไม7เข8าประชุมจะไม7สามารถกู8ยืม
ต7อปTถัดไปได8) 

2. กรณีไม7ออมเงิน และ/หรือไม7ปรับสมุดเงินออม ในเดือนท่ีกําหนด ทํา
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ิมในเดือนท่ีไม7ออมเงิน และ/หรือไม7ปรับสมุด จํานวน 1 
กิจกรรม เช7น ถ8าไม7ออมเงิน และ/หรือไม7ปรับสมุด เปJนเวลา 2 เดือน ทํา
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ิมจํานวน 2 กิจกรรม เปJนต8น  

เง่ือนไขการทํากิจกรรมจิตอาสาทุกกรณีไม7ซํ้าสถานท่ีเดิมของการทํากิจกรรมจิต
อาสาส7งของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 
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ส�วนท่ี 4 บันทึกการออมเงิน 

การฝqกออมเงิน เปJนสิ่งท่ีนักศึกษากู8ยืมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทุกคน
ต8องปฏิบัติ ในการฝqกให8มีวินัยในการออมเงินน้ัน กําหนดให8ออมข้ันต่ําวันละ 2 บาท 
หรือ 60 บาทต7อเดือน การออมเงินคือ การนําเงินเข8าออมในบัญชีธนาคารพาณิชย#  
ท่ัว ๆ ไป หรือการนําเงินเข8าออมกับกองทุนการออมแห7งชาติ (กอช.) ท้ัง  2 อย7าง   
ช่ือบัญชีต8องเปJนช่ือของนักศึกษาเท7าน้ัน ให8เลือกออมกับสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง โดย
การออมเงินอาจารย#กองทุนจะตรวจหลักฐานการออมในวันเซ็นแบบยืนยันของภาค
การศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ดังน้ี (เริ่มออม กรกฎาคม 2563) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มตรวจการออมของเดือนมกราคม – เดือนท่ีเซ็นแบบยืนยัน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เริ่มตรวจการออมของเดือนตุลาคม – เดือนท่ีเซ็นแบบยืนยัน 

ท้ังน้ีการตรวจเงินออมมหีลักฐานการออมเงินดังน้ี 

           1 กรณีออมกับธนาคารพาณิชย# โดยการปรับสมุดบัญชี ให8ใช8สําเนาสมุด
บัญชีธนาคารถ7ายเอกสารหน8าท่ีมีช่ือนักศึกษา และหน8าท่ีทําการออมตามเดือนท่ี
กํ า ห น ด  ถ7 า ย เ อ ก ส า ร ใ ห8 เ ห็ น เ ล ข ห น8 า ส มุ ด บั ญ ชี ทุ ก แ ผ7 น 
           2 กรณีออมกับธนาคารพาณิชย# โดยการใช8 app krungthai next (กรุงไทย 
next) หรือ mobile banking ให8ขอ statement ผ7านระบบพิมพ#ออกมาตามเดือนท่ี
กํ า ห น ด แ ล8 ว พิ ม พ# ม า ส7 ง  (ห8 า ม ข อ ท่ี ธ น า ค า ร เ น่ื อ ง จ า ก มี ค7 า ใ ช8 จ7 า ย ) 
           3 กรณีออมกับ กอช. ให8เปvด app กอช. เข8ารหัสผ7าน เลือกบัญชีของฉัน 
เพ่ือตรวจสอบช่ือ-สกุล (อาจารย#เปJนผู8คลิกเงินออมของฉันเอง) ยอดล7าสุดบรรทัดเงิน
สะสมต8องมียอดเท7ากับเดือนน้ัน ๆ ท่ีกําหนด 

 กรณีท่ีไม�ดําเนินการหรือไม�มีหลักฐานแสดงการออมในเดือนใดให�
นักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสาเดือนท่ีไม�ได�ดําเนินการออมเดือนละ 1 กิจกรรมโดย
ไม�ซํ้าสถานท่ีเดิมของการทํากิจกรรมจิตอาสาส�งของภาคการศึกษานั้น ๆ 
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ตารางบันทึกการออมเงิน (สําหรับนักศึกษาบันทึก) 

เลขท่ีสัญญาขึ้นต�น ป% พ.ศ. ท่ีทําการออม 
เลขท่ีสญัญา 63/... 2563 2564 2565 2566 2567 
เงินออมเดือน ม.ค. - 420.00 1,140.00 1,860.00 2,580.00 
บันทึกวันท่ีออม -     

เงินออมเดือน ก.พ. - 480.00 1,200.00 1,920.00 2,640.00 
บันทึกวันท่ีออม -     

เงินออมเดือน มี.ค. - 540.00 1,260.00 1,980.00 2,700.00 
บันทึกวันท่ีออม -     

เงินออมเดือน เม.ย. - 600.00 1,320.00 2,040.00 2,760.00 
บันทึกวันท่ีออม -     

เงินออมเดือน พ.ค. - 660.00 1,380.00 2,100.00 2,820.00 
บันทึกวันท่ีออม -     

เงินออมเดือน มิ.ย. - 720.00 1,440.00 2,160.00  
บันทึกวันท่ีออม -     

เงินออมเดือน ก.ค. 60.00 780.00 1,500.00 2,220.00  
บันทึกวันท่ีออม      

เงินออมเดือน ส.ค. 120.00 840.00 1,560.00 2,280.00  
บันทึกวันท่ีออม      

เงินออมเดือน ก.ย. 180.00 900.00 1,620.00 2,340.00  
บันทึกวันท่ีออม      

เงินออมเดือน ต.ค. 240.00 960.00 1,680.00 2,400.00  
บันทึกวันท่ีออม      

เงินออมเดือน พ.ย. 300.00 1,020.00 1,740.00 2,460.00  
บันทึกวันท่ีออม      

เงินออมเดือน ธ.ค. 360.00 1,080.00 1,800.00 2,520.00  
บันทึกวันท่ีออม      
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ออมเท�าไหร�ถึงจะพอชําระหนี้คืน 

ตารางประมาณการออมเงินเพ่ือชําระหนี้คืนกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

ค�าเล�าเรียน 
ต�อป% 

ค�าครองชีพ 
ต�อป% 

รวมหนี้ 
 4 ป% 

ชําระในช�วงเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย 

ออมต�อวัน (บาท) 

ชําระตามกําหนด 15 ป% 
ออมระหว7างเรียนวันละ 10 บาท 

ออมระยะปลอดดอกเบ้ียวันละ 30 บาท 
ชําระคืนท่ีออมในระยะเวลาปลอด

ดอกเบี้ย ส7วนท่ีเหลือขาํระตามกาํหนด 
  ออมต�อวัน (บาท) 

 
ป%1-ป%4 
(40%) 

ป%5-ป%6 
(60%) 

ป% 1-5 
(20%) 

ป% 6-10 
(30%) 

ป% 11-15 
(50%) 

- 36,000 144,000 40 119 14 20 33 
ประหยัดได8 13,506.00 3,385.58 

4,000 36,000 160,000 44 132 16 23 38 
ประหยัดได8 36,500.00 3,385.58 

50,000 36,000 344,000 95 283 38 57 94 
ประหยัดได8 32,056.00  

60,000 36,000 384,000 106 316 43 64 106 
ประหยัดได8 35,766.00 3,385.58 

70,000 36,000 424,000 117 349 48 71 118 
ประหยัดได8 39,476.00 3,385.58 

70,000 36,000 *530,000 146 436 60 90 150 
ประหยัดได8 49,307.50 3,385.58 

90,000 36,000 504,000 139 415 57 86 142 
ประหยัดได8 49,896.00 3,385.58 

*คือคณะสถาปyตยกรรมศาสตร# หลักสูตร 5 ปT 
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ส�วนท่ี 5 บันทึกยอดกู�ยืม 

 การบันทึกการกู8ยืม คือ การบันทึกยอดเงินค7าลงทะเบียนเรียน 
และค7าครองชีพท่ีนักศึกษากู8ยืมในแต7ละภาคการศึกษา เพ่ือดูยอดกู8ยืม
ล7าสุดท่ีทําการกู8ยืมไปในปyจจุบัน การบันทึกน้ีใช8ในการคํานวณยอดการ
ชําระหน้ีในอนาคตเม่ือถึงกําหนดระยะเวลาการชําระหน้ี 

 วิธีการบันทึกการกู8ยืม มีตัวอย7างดังต7อไปน้ี 

นายออมสิน ณ เกษม รหัสนักศึกษา 630401422334 มีเลขท่ี
สัญญา 63/1234 เริ่มกู8ยืมต้ังแต7ปTการศึกษา 2563 ได8รับอนุมัติให8กู8ยืมใน
วงเงินค7าเล7าเรียน 70,000 บาทต7อปT ค7าครองชีพ 36,000 บาทต7อปT หรือ 
3,000 บาทต7อเดือน มีการลงทะเบียนเรียน และกู8ยืมดังต7อไปน้ี 

ภาคการศึกษา ลงทะเบียน
เรียน 

กู�ยืม จ�ายเพ่ิม 

1 35,000 35,000 0 
2 30,000 30,000 0 
3 10,000 5,000 5,000 

*ภาคการศึกษาท่ี 3 ต8องจ7ายเพ่ิมเพราะวงเงินกู8ยืมมีเหลือเพียง 5,000 บาท 
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วิธีการบันทึกตามตัวอย7างของนายออมสิน ณ เกษม สามารถ
บันทึกได8ดังน้ี 

ช�องค�าเล�าเรียน และช�องค�าครองชีพ บันทึก เงินกู8ยืมท่ีได8กู8ยืมจริงในภาค
การศึกษาน้ัน ๆ  
ช�องรวมยอดต�อภาค ให8นําช7องค7าเล7าเรียน+ช7องค7าครองชีพ 
ช�องรวมท้ังส้ิน บรรทัดท่ี 1 ให8นําช7องรวมต7อภาคมาใส7  
บรรทัดท่ี 2 ให8นําช7องรวมยอดต7อภาคของบรรทัดท่ี 2+ช7องรวมท้ังสิ้น
บรรทัดท่ี 1  

ทําเช7นน้ีไปจนภาคการศึกษาล7าสุด นักศึกษาจะรับรู8ได8ว7าล7าสุดแล8วยอด
กู8ยืมเปJนเงินเท7าไหร7 

ภาคการศึกษา ค�า 
เล�าเรียน 

ค�า 
ครองชีพ 

รวมยอด 
ต�อภาค 

รวมท้ังส้ิน 

ช้ันป%ท่ี 1 ป%การศึกษา ......2563..............  
วงเงินกู�ยืม ...70,000..... บาทต�อป% 

1 35,000 18,000 53,000 53,000 
2 30,000 9,000 39,000 92,000 
3 5,000 9,000 14,000 106,000 
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ตารางบันทึกยอดกู�ยืม (สําหรับนักศึกษาบันทึก) 

ภาคการศึกษา ค�า 
เล�าเรียน 

ค�า 
ครองชีพ 

รวมยอด 
ต�อภาค 

รวมท้ังสิ้น ลงชื่อ
ผู�ตรวจ 

ชั้นป%ท่ี 1 ป%การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป%  
1      
2      
3      

ชั้นป%ท่ี 2 ป%การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป%  
1      
2      
3      

ชั้นป%ท่ี 3 ป%การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป%  
1      
2      
3      

ชั้นป%ท่ี 4 ป%การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป%  
1      
2      
3      

ชั้นป%ท่ี 5 ป%การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป%  
1      
2      
3      

 

เมื่อสําเร็จการศึกษาแล�วข�าพเจ�ามียอดหนี้จํานวนท้ังสิ้น .............................. บาท 
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วิธีการคํานวณการชําระหนี้เม่ือสําเร็จการศึกษา 

 การคํานวณเงินเพ่ือเตรียมการชําระหน้ีเปJนสิ่งท่ีดเีพ่ือนักศึกษาสามารถ
วางแผนทางการเงินในการชําระหน้ีได8ในอนาคต ในการชําระหน้ีมสีาระสาํคัญท่ีควร
รับรู8คือ 

 เงินต8น คือ ค7าเล7าเรียนและค7าครองชีพรวมท้ังสิ้นท่ีกู8ยืมไปเพ่ือการศึกษา 
 ดอกเบ้ีย คือ ค7าตอบแทนท่ีผู8กู8ยมืเงินต8องชําระให8แก7กองทุนเงินให8กู8ยืมเพ่ือ
การศึกษา(ผู8ให8กู8ยมืเงิน) ซ่ึงคิดอัตราเดยีวคือ ร8อยละ 1 ต7อปT 
 เบ้ียปรับ คือ จํานวนเงินท่ีผู8กู8ยืมต8องชําระในกรณีผดินัดชําระหน้ี หรอืชําระ
หน้ีไม7ตรงตามกําหนดเวลา มี 2 กรณีคือ 

1. ผิดนัดชําระหน้ีไม7เกิน 1 ปT มีเบ้ียปรับร8อยละ 1 ต7อเดือน หรือสูงสุด
ร8อยละ 12 ต7อปT ของเงินต8นในปTน้ัน ๆ ท่ีต8องชําระ 

2. ผิดนัดชําระหน้ีมากกว7า 1 ปT เบ้ียปรับร8อยละ 1.5 ต7อเดือน หรือสูงสุด
ร8อยละ 18 ต7อปT ของเงินต8นในปTน้ัน  ๆ ท่ีต8องชําระ 

เพราะฉะน้ันการท่ีนักศึกษามีการวางแผนท่ีดีจะส7งผลให8นักศึกษาไม7เสียเบ้ีย
ปรับจากการผิดนัดชําระหน้ีดังกล7าว โดยวิธีการคํานวณมดีังตัวอย7างต7อไปน้ี 

นายออมสิน ณ เกษม เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร# กู8ยืมค7าเล7าเรียนเต็ม
วงเงินทุกปTการศึกษา และกู8ยืมค7าครองชีพทุกปTการศึกษา มียอดกู8ยืมรวมท้ังสิ้น 
395,200 บาท มีระยะเวลาการชําระท้ังสิ้น 15 ปT นายออมสิน ณ เกษม นําเงินออมท่ี
มหาวิทยาลัยฝqกให8ออมเงิน สามารถออมได8ท้ังสิ้น 2,640 บาทมาชําระในช7วง
ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย คือ ช7วงหลังจากหยุดกู8แล8ว 2 ปT จึงมียอดเงินกู8ท่ีต8องชําระ
รวมท้ังสิ้น 395,200 – 2,640 = 392,560 บาท (จะเห็นได8ว7าหากเราออมเงินมากจะ
สามารถนํามาชําระหน้ีเพ่ือลดยอดเงินต8นได8มากเช7นกัน) อัตราดอกเบ้ียร8อยละ 1 ต7อปT 
สามารถคํานวณได8ดังน้ี 
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ตารางตัวอย�างการคํานวณการชําระหนี้เมื่อสําเร็จการศึกษา 

ยอดหนี้ท้ังสิ้น 392,560 บาท 

ป%ท่ีผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตราการ
ผ�อนเงิน

ต�น 

เงินต�นท่ีต�อง
ชําระ (บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ 
(บาท) 

รวมชําระ
ท้ังสิ้น 
(บาท) 

1 392,560.00 1.50 5,888.40 - 5,888.40 
2 386,671.60 2.50 9,814.00 3,866.72 13,680.72 
3 376,857.60 3.00 11,76080 3,768.58 15,545.38 
4 365,080.80 3.50 13,739.60 3,650.81 17,390.41 
5 351,341.20 4.00 15,702.40 3,513.41 19,215.81 
6 335,638.80 4.50 17,665.20 3,356.39 21,021.59 
7 317,973.60 5.00 19,628.00 3,179.74 22,807.74 
8 298,345.60 6.00 23,553.60 2,983.46 26,537.06 
9 274,792.00 7.00 27,479.20 2,747.92 30,227.12 
10 247,312.80 8.00 31,404.80 2,473.13 33,877.93 
11 215,908.00 9.00 35,330.40 2,159.08 37,489.48 
12 180,577.60 10.00 39,256.00 1,805.78 41,061.78 
13 141,321.60 11.00 43,181.60 1,413.22 44,594.82 
14 98,140.00 12.00 47,107.20 981.40 48,088.60 
15 51,032.80 13.00 51,032.80 510.33 51,543.13 

รวมท้ังสิ้น 100.00 392,560.00 36,409.94 428,969.94 
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วิธีการคํานวณ 
ช�องเงินต�น ป%ท่ี 1 นํายอดหน้ีท้ังสิ้นมาใส7  
ช�องเงินต�น ป%ท่ี 2 คิดจาก  ช7องเงินต8นปTท่ี 1 ลบ ช7องเงินต8นท่ีต8องชําระ 
392,560.00-5,888.40= 386,671.60 บาท 
ช�องอัตราผ�อนเงินต�นของทุกบรรทัด เปJนอัตราท่ีกําหนดของกองทุนเงินให8
กู8ยืมเพ่ือการศึกษา 
ช�องเงินต�นท่ีต�องชําระ บรรทัดท่ี 1 คือ ช7องเงินต8น คูณ ช7องอัตราการผ7อน
เงินต8น หาร 100 
392,560.00*1.50/100= 5,888.40 บาท 
ช�องดอกเบ้ียคงท่ีป%ท่ี 1 ไม7เสียดอกเบ้ีย ป%ท่ี 2 คิดจากช7องเงินต8น คูณ 1 
หาร 100 
386,671.60*1/100= 3,866.72 บาท 
ช�องรวมชําระท้ังส้ิน คิดจาก ช7องเงินต8นท่ีต8องชําระ บวกช7องดอกเบ้ียท่ี
ชําระ ปTท่ี 1 = 5,888.40+0= 5,888.40 บาท  
ปTท่ี 2= 9,814+3,866.72=13,680.72  
ช�องรวมท้ังส้ินด�านล�าง คิดจาก รวมยอดเงินในแต7ละช7องต้ังแต7ปTท่ี 1 - 15 

*ยอดน้ียังไม7รวมค7าธรรมเนียมธนาคารจ7ายครั้งละ 10 บาท 
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บันทึกการคํานวณยอดหนี้ท่ีต�องชําระ (สําหรับนักศึกษาบันทึก) 

ข8าพเจ8ามียอดหน้ีรวมท้ังสิ้น จํานวน....................................... บาท (ยอดจากหน8า 10) 
หัก เงินออม ชําระในช7วงปลอดดอกเบ้ีย จํานวน ..................................... บาท 
คงเหลือ ยอดหน้ีเงินต8นท่ีต8องชําระท้ังสิ้น จํานวน .............................................. บาท 

นํามาคํานวณได8ดังต7อไปน้ี 

ป%ท่ีผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตราการ
ผ�อนเงินต�น 

เงินต�นท่ี
ต�องชําระ 
(บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ 
(บาท) 

รวมชําระ
ท้ังสิ้น 
(บาท) 

1  1.50  -  
2  2.50    
3  3.00    
4  3.50    
5  4.00    
6  4.50    
7  5.00    
8  6.00    
9  7.00    
10  8.00    
11  9.00    
12  10.00    
13  11.00    
14  12.00    
15  13.00    

รวมท้ังสิ้น 100.00    
**กรุณากรอกให8เรียบร8อยก7อนวันประชุมครั้งสุดท8ายของการกู8ยืม และ
นําส7งในช7วงเดือนธันวาคมปTสุดท8ายท่ีกู8ยืม** 
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ส�วนท่ี 6 บันทึกการนําส�ง แก�ไข เอกสารเก่ียวกับการกู�ยืม 

(สําหรับอาจารยTกองทุนบันทึก) 

 การกู8ยืมท่ีสมบูรณ# เอกสารเปJนสิ่งสําคัญในการกู8ยืม เพ่ือใช8ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ืออนุมัติให8กู8ยืม โดยเอกสารเก่ียวกับการกู8ยืมมี
ดังต7อไปน้ี  

1. แบบคําขอกู8ยืม กยศ.101 เอกสารน้ีนักศึกษาจะทําปTละ 1 
ครั้ง เพ่ือเปJนการรับรองเก่ียวกับรายได8ครอบครัว 

2. สัญญา กู8 ยื ม  เอกสาร น้ี ทํ าแค7 ครั้ ง เ ดี ยวตอน เริ่ ม กู8 กั บ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในปTแรก 

3. แบบยืนยัน เอกสารน้ีทําทุกภาคการศึกษาท่ีต8องการกู8ยืม 

บันทึกการนําส�งแบบฟอรTมขอกู�ยืม สําหรับป%การศึกษา 2563 

เมื่อย่ืนแบบฟอร#มขอกู8ยมืเงินแล8ว เข8าสัมภาษณ#โดยคณะกรรมการกองทุนกู8ยืมเพ่ือ
การศึกษา ณ � วิทยาเขตร7มเกล8า � วิทยาเขตพัฒนาการ  

เจ8าหน8าท่ีออกลําดบัทุน  

63/.... .... .... ....  โดย .................................  วันท่ี ................................... 
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บันทึกการตรวจสอบเอกสาร � เอกสารครบ � เอกสารไม�ครบ  

เอกสาร
นําส�ง 

รายการเอกสารนําส�งเพ่ิมเติม สําหรับเจ�าหน�าท่ี 
ผู�รับตัวบรรจง วันที่ 

 1.รูปถ7ายของนักศึกษาขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป (รูปถ7ายไม7
เกิน 6 เดือน) 

  

 2.สําเนาทะเบียนบ8านนักศึกษา จํานวน 1 แผ7น   
 3.สําเนาบัตรประชาชนนักศึกษา จาํนวน 1 แผ7น   
 4.สําเนาทะเบียนบ8านบิดา/ผู8ปกครอง จาํนวน 1 แผ7น   
 5.สําเนาบัตรประชาชนบิดา/ผู8ปกครอง จํานวน 1 แผ7น   
 6.สําเนาทะเบียนบ8านมารดา/ผู8ปกครอง จํานวน 1 แผ7น   
 7.สําเนาบัตรประชาชนมารดา/ผู8ปกครอง จํานวน 1 แผ7น   
 8.หนังสือรับรองรายได8ครอบครัว กยศ.102 (ใช8กรณีประกอบ

อาชีพอิสระ) 
  

 9.สําเนาบัตรข8าราชการผู8รับรองรายได8 (ท่ีไม7หมดอายุ) จํานวน 
1 แผ7น 

  

 10.หนังสือรับรองการเปJนข8าราชการ จาํนวน 1 แผ7น   
 11.สําเนาบัตรประชาชนผู8รับรองรายได8 (กรณีแนบหนังสือ

รับรองการเปJนข8าราชการ) จาํนวน 1 แผ7น 
  

 12.หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน (ใช8กรณีมี
เงินเดือนประจํา)  �บิดา � มารดา � ผู8ปกครอง 

  

 13.หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย#แนะแนว หรืออาจารย#ท่ี
ปรึกษา 

  

 14.แผนผังแสดงท่ีต้ังของท่ีอยู7ตามทะเบยีนบ8าน   
 15.รูปถ7ายท่ีอยู7อาศัยของบิดามารดา หรือผู8ปกครอง และ

นักศึกษา ตามทะเบียนบ8าน 
  

 16.สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (วฒิุการศึกษา)   
 17.แบบยืนยันการเข8าร7วมกิจกรรมจิตอาสา จาํนวน 1 กจิกรรม   
 18.อื่น ๆ เช7น �สําเนาใบมรณบัตร �สําเนาใบหย7า 

�หนังสือรับรองสถานภาพ  
  

 19.เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ    
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การนําส�งแบบฟอรTมขอกู�ยืมสําหรับการกู�ยืมป%ถัดไป  

(สําหรับอาจารยTกองทุนบันทึก) 

ป%การศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
วันท่ีนําส�ง
เอกสาร 

     

ผู�รับเอกสาร      
      
วันท่ีแก�ไข
เอกสารครั้งท่ี 1 

     

ผู�ตรวจแก�ไข      
      
วันท่ีแก�ไข
เอกสารครั้งท่ี 2 

     

ผู�ตรวจแก�ไข      
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การเซ็นแบบยืนยันค�าลงทะเบียนเรียน (สําหรับอาจารยTกองทุนบันทึก) 

นักศึกษากู8ยืมปTแรก นําส7งสัญญาเลขท่ี 63/... ... ... ... เรียบร8อย  
รับโดย ............................... วันท่ีรบัสัญญา .......................... 

ป%การศึกษา 2563 2564 2565 
วงเงินกู�ยืมต�อป%    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 1    
คงเหลือกู8ภาคการศึกษาท่ี 2    
ชําระเพ่ิมด8วยทุนส7วนตัว    
วันท่ีเซ็นแบบยืนยัน    
ลงช่ือผู8พิมพ#แบบยืนยัน    
    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 2    
ชําระเพ่ิมด8วยทุนส7วนตัว    
คงเหลือกู8ภาคการศึกษาท่ี 3    
วันท่ีเซ็นแบบยืนยัน    
ลงช่ือผู8พิมพ#แบบยืนยัน    
    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 3    
ชําระเพ่ิมด8วยทุนส7วนตัว    
วันท่ีเซ็นแบบยืนยัน    
ลงช่ือผู8พิมพ#แบบยืนยัน    

 

*เมื่อเซ็นแบบยืนยันแล8วกรุณาตรวจสอบความถูกต8องผ7าน http://reg.kbu.ac.th ว7า
มีปyญหาหรือไม7 ถ8ามีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหลังจากการเซ็นแบบยืนยัน 
นักศึกษาต8องรับผิดชอบค7าใช8จ7ายท่ีเกิดข้ึนด8วยทุนส7วนตัว ทุกกรณี 
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การเซ็นแบบยืนยันค�าลงทะเบียนเรียน (สําหรับอาจารยTกองทุนบันทึก) 

ป%การศึกษา 2566 2567 2568 
วงเงินกู�ยืมต�อป%    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 1    
คงเหลือกู8ภาคการศึกษาท่ี 2    
ชําระเพ่ิมด8วยทุนส7วนตัว    
วันท่ีเซ็นแบบยืนยัน    
ลงช่ือผู8พิมพ#แบบยืนยัน    
    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 2    
ชําระเพ่ิมด8วยทุนส7วนตัว    
คงเหลือกู8ภาคการศึกษาท่ี 3    
วันท่ีเซ็นแบบยืนยัน    
ลงช่ือผู8พิมพ#แบบยืนยัน    
    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 3    
ชําระเพ่ิมด8วยทุนส7วนตัว    
วันท่ีเซ็นแบบยืนยัน    
ลงช่ือผู8พิมพ#แบบยืนยัน    

 

*เมื่อเซ็นแบบยืนยันแล8วกรุณาตรวจสอบความถูกต8องผ7าน http://reg.kbu.ac.th ว7า
มีปyญหาหรือไม7 ถ8ามีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหลังจากการเซ็นแบบยืนยัน 
นักศึกษาต8องรับผิดชอบค7าใช8จ7ายท่ีเกิดข้ึนด8วยทุนส7วนตัว ทุกกรณี 
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การแก�ไขแบบยืนยันค�าลงทะเบียนเรียน 

(สําหรับอาจารยTกองทุนบันทึก) 

ป%การศึกษา 2563 2564 2565 
ภาคการศึกษา 1 
แก8ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู8ตรวจการแก8ไข    
แก8ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู8ตรวจการแก8ไข    
    
ภาคการศึกษา 2 
แก8ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู8ตรวจการแก8ไข    
แก8ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู8ตรวจการแก8ไข    
    
ภาคการศึกษา 3 
แก8ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู8ตรวจการแก8ไข    
แก8ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู8ตรวจการแก8ไข    
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การแก�ไขแบบยืนยันค�าลงทะเบียนเรียน 

(สําหรับอาจารยTกองทุนบันทึก) 

ป%การศึกษา 2566 2567 2568 
ภาคการศึกษา 1 
แก8ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู8ตรวจการแก8ไข    
แก8ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู8ตรวจการแก8ไข    
    
ภาคการศึกษา 2 
แก8ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู8ตรวจการแก8ไข    
แก8ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู8ตรวจการแก8ไข    
    
ภาคการศึกษา 3 
แก8ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู8ตรวจการแก8ไข    
แก8ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู8ตรวจการแก8ไข    
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บันทึกการแต�งกายไม�เรียบร�อย 

(สําหรับอาจารยTกองทุนบันทึก) 

เง่ือนไข การติดต7อกองทุนกู8ยืมทุกครั้งนักศึกษาแต7งกายชุดนักศึกษาท่ีถูก
ระเบียบ ห8ามใส7กระโปรงสั้นกว7าระดับเข7า ห8ามใส7กางเกงยีนส# ห8ามใส7
รองเท8าแตะ  
ผ8าคลุมฮียาบ อนุญาตใช8สีดํา สีกรม สีขาว เท7าน้ัน หากนอกเหนือจากน้ีถือ
ว7าผิดระเบียบจะมีการตักเตือน การตักเตือนมีดังน้ี 
 
หากเตือนครบ 3 ครั้งนักศึกษาเตรียมตัวถูกตัดสิทธิ์การกู8ยืม 
เตือนครั้งท่ี 4 ส7งบทความเก่ียวกับภัยอันตรายเรื่องการแต7งกาย 
เตือนครั้งท่ี 5 ตัดทุนค7าเล7าเรียน 
เตือนครั้งท่ี 6 ตัดสิทธิ์การกู8ยืมตลอดปT  

ครั้งท่ี
เตือน 

เรื่องท่ีเตือน วันท่ีเตือน โดย 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

การตักเตือนทุกครั้งมีการบันทึกลงในระบบ KIS 
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ส�วนท่ี 7 การติดต�อชําระหนี้ 

 เมื่อสําเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา นักศึกษามีหน8าท่ีท่ีต8องติดต7อชําระหน้ี
คืน เน่ืองจากเงินกองทุนให8กู8ยืมเพ่ือการศึกษาน้ีเปJนเงินทุนหมุนเวียน หากนักศึกษาไม7
ชําระหน้ีคืนจะส7งผลให8รุ7นน8องท่ีขาดแคลนทุนทรัพย#ทางการศึกษาไม7มีโอกาส
เหมือนกับนักศึกษาท่ีได8รับโอกาสทางการศึกษาเช7นน้ี และอาจถึงกับถูกฟ}องร8อง
ดําเนินคดีซึ่งจะส7งผลท่ีไม7ดีต7ออนาคตข8างหน8าต7อไป 

 การชําระหนี้ สามารถติดต7อชําระเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา ได8
ทันที หากชําระหน้ีภายในระยะเวลา 2 ปTหลังจากหยุดกู8 ผู8กู8ยืมจะไม7เสียดอกเบ้ีย ซ่ึง
เปJนการลดหน้ีเงินต8น เรียกว7า “ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย” แต7หากยังชําระไม7หมดใน
ระยะน้ีสามารถชําระได8อีกภายในระยะเวลา 15 ปT จะมีอัตราดอกเบ้ียร8อยละ 1 บาท
ต7อปTเท7าน้ัน  

สามารถดูรายละเอียดยอดหน้ีท่ีต8องชําระได8ท่ี www.studentloan.or.th โดยติดต7อ
ชําระได8ท่ี 

-  ธนาคารกรุงไทย   
-  ธนาคารอิสลามแห7งประเทศไทย 
-  ธนาคารแลนด# แอนด# เฮ8าส# 
-  ธนาคารทหารไทย 
-  ธนาคารไทยพาณิชย# 
-  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
-  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ#การเกษตร  
-  บริษัท เคาน#เตอร# เซอร#วิส จํากัด 
-  บริษัท ไปรษณีย#ไทย จํากัด    
-  QR Code 
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ส�วนท่ี 8 ผลกระทบของการไม�ติดต�อชําระหนี้ 

ในการน้ี หากผู8กู8ยืมมิได8ชําระหน้ีตามระยะเวลาท่ีกําหนด ผู8กู8ยืม
จะต8องเสียเบ้ียปรับเพ่ิม ดังน้ี 

กรณีค8างชําระไม7เกิน 365 วัน เสียเบ้ียปรับในอัตราร8อยละ 1      
ต7อเดือน หรือร8อยละ 12 ต7อปT ของเงินงวดท่ีค8างชําระในแต7ละงวด 

กรณีค8างชําระเกิน 365 วัน เสียเบ้ียปรับในอัตราร8อยละ 1.5   
ต7อเดือน หรือร8อยละ 18 ต7อปT ของเงินงวดท่ีค8างชําระในแต7ละงวด    

ซ่ึงจะทําให8ผู8กู8 ยืมและผู8 คํ้าประกัน (บิดา/มารดา/ผู8ปกครอง     
ท่ีลงนามในสัญญากู8ยืม) อาจถูกบอกเลิกสัญญากู8ยืมฯ และถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย  เพ่ือเรียกหน้ีท้ังหมดคืน ซ่ึงท7านจะต8องเสียค7าใช8จ7ายใน
การดําเนินการต7างๆ แทนกองทุนฯ ด8วย 
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ข้ันตอนการฟYองร�องดําเนินคดี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โจทกT(กยศ./กรอ.)ย่ืนฟYองคดีต�อศาล 

ส�งหมายเรียก และสําเนาคําฟYอง 

นัดวันไกล�เกล่ีย ให�การ และสืบพยาน 

จําเลย (ผู�กู�และผู�คํ้า) มาศาล ไกล�เกลี่ย จําเลย (ผู�กู�และผู�คํ้า) ไม�มา 

ตกลงได� ตกลงไม�ได� 

ถอนฟYอง จําหน�ายคดี 

พิพากษาคดีตามยอม 

ย่ืนคําให�การ ไม�ย่ืนคําให�การ 

ส�งเอกสาร/สืบพยานฝ[ายเดียว 

สืบพยานโจทกT/จําเลย 

พิพากษาคดี 
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ส�วนท่ี 9 ส่ิงสําคัญท่ีเก่ียวข�อง 

Web site ท่ีเก่ียวข�อง 

Web site ใช�สําหรับ 
http://www.studentloan.or.th 
 

1. ย่ืนแจ8 งความประสงค# กู8 ยืม ทุกภาค
การศึกษา 

2. ย่ืนยอดค7าเล7าเรียนทุกภาคการศึกษา 
3. ต ร ว จ ส อ บ ก า ร โ อ น เ งิ น ข อ ง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารอิสลามแห7งประเทศไทย 

http://reg.kbu.ac.th 
 

1. ตรวจสอบความถูกต8องข้ันตอนการกู8ยืม 
2. ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา 
3. ตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
4. ดาวน#โหลดเอกสารสัญญา แบบยืนยัน 

http://loan.kbu.ac.th 
 

1. ติดตามประกาศผลการอนุมัติ 
2. ติดตามประกาศวันส7งเอกสารขอกู8ยืม

ของทุกปTการศึกษา 
3. ติดตามประกาศวันเซ็นแบบยืนยันของ

ทุกภาคการศึกษา 
4. ติดตามประกาศวันดาวน#โหลดแบบ

ยืนยันของทุกภาคการศึกษา 
5. ติดตามประกาศกิจกรรมกองทุน 
6. ดาวน#โหลดแบบฟอร#มต7าง ๆ เก่ียวกับ

การกู8ยืม 
Page Facebook 
Kasemloan Studentloan 

1. ติดตามข7าวสารทุกอย7างของกองทุนกู8ยืม 
2. สอบถามข8อมูล หรือข8อสงสัยเก่ียวกับ

การกู8ยืม 
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ติดต�อกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

วิทยาเขตร7มเกล8า 60 ถนนร7มเกล8า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
10510  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห8องกองทุนกู8ยืม 
โทรศัพท# 0-2904-2222 ต7อ 2118 โทรสาร 0-2904-2200 

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห8องกองทุนกู8ยืม 
โทรศัพท# 0-2320-2777 ต7อ 1420 โทรสาร 0-2321-4444 

ติดต7ออาจารย#ประจํากองทุนเงินให8กู8ยืมเพ่ือการศึกษา 
กรุณาติดต7อเวลาทําการ จันทร#-เสาร# เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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