


  

 

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนท่ีผูกกับรายได�ในอนาคต (กรอ.) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจาํป,การศึกษา 2561 

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

รหัสนักศึกษา ... ...- ... ... ... ... ...- ... ... ... ... ... 
เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....  

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

E-mail ……………………………………………………………….. ท่ีใช/ดูรหัส OTP 

ข้ันตอนการย่ืนกู/ยืม 

1. สมัครเรียน และลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2. รับแบบฟอร#มขอกู/ยืมเงิน ณ ห/องกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา หรือ ดาวน#โหลดได/ท่ี 

http://loan.kbu.ac.th 
3. ย่ืนแบบฟอร#มขอกู/ยืมเงิน โดยเตรยีมเอกสารตามแบบคําขอกู/ยืมเงินท่ี ห/องกองทุนเงิน

ให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
4. เมื่อย่ืนแบบฟอร#มขอกู/ยมืเงินแล/ว เข/าสัมภาษณ#โดยคณะกรรมการกองทุนกู/ยืมเพ่ือ

การศึกษา ณ � วิทยาเขตรMมเกล/า � วิทยาเขตพัฒนาการ เจ/าหน/าท่ีออกลําดับทุน  

61/.... .... .... ....  โดย .................................  วันท่ี ................................... 
 
 
 
 

ระบบ e-studentloan 



บันทึกการตรวจสอบเอกสาร � เอกสารครบ � เอกสารไม2ครบ 61/.... .... .... .... 

เอกสาร
นําส2ง 

รายการเอกสารนําส2งเพ่ิมเติม สําหรับเจ�าหน�าท่ี 
ผู�รับตัวบรรจง วันที่ 

 1.รูปถMายของนักศึกษาขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป (รูปถMายไมMเกิน 6 
เดือน) 

  

 2.สําเนาทะเบียนบ/านนักศึกษา จํานวน 1 แผMน   
 3.สําเนาบัตรประชาชนนักศึกษา จาํนวน 1 แผMน   
 4.สําเนาทะเบียนบ/านบิดา/ผู/ปกครอง จาํนวน 1 แผMน   
 5.สําเนาบัตรประชาชนบิดา/ผู/ปกครอง จํานวน 1 แผMน   
 6.สําเนาทะเบียนบ/านมารดา/ผู/ปกครอง จํานวน 1 แผMน   
 7.สําเนาบัตรประชาชนมารดา/ผู/ปกครอง จํานวน 1 แผMน   
 8.หนังสือรับรองรายได/ครอบครัว กยศ./กรอ.102 (ใช/กรณีประกอบ

อาชีพอิสระ) 
  

 9.สําเนาบัตรข/าราชการผู/รับรองรายได/ (ท่ีไมMหมดอายุ) จํานวน 1 
แผMน 

  

 10.หนังสือรับรองการเปXนข/าราชการ จาํนวน 1 แผMน   
 11.สําเนาบัตรประชาชนผู/รับรองรายได/ (กรณีแนบหนังสือรับรอง

การเปXนข/าราชการ) จํานวน 1 แผMน 
  

 12.หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน (ใช/กรณีมีเงินเดือน
ประจํา)  �บิดา � มารดา � ผู/ปกครอง 

  

 13.หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย#แนะแนว หรืออาจารย#ท่ี
ปรึกษา 

  

 14.แผนผังแสดงท่ีต้ังของท่ีอยูMอาศัย   
 15.รูปถMายท่ีอยูMอาศัยของบิดามารดา หรือผู/ปกครอง และนักศึกษา 

ตามภูมิลําเนา 
  

 16.สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (วฒิุการศึกษา)   
 17.แบบยืนยันการเข/ารMวมกิจกรรมจิตอาสา จาํนวน 1 กจิกรรม   
 18.อื่น ๆ เชMน �สําเนาใบมรณบัตร �สําเนาใบหยMา �หนังสือ

รับรองสถานภาพ  

  

 19.เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ    



เมื่อเข/าสมัภาษณ#เรียบร/อยมีข/อความใน http://reg.kbu.ac.th วMา “นักศึกษาสMงแบบ
คําขอกู/ยืมป̂ 2561 แล/ว อยูMระหวMางการตรวจสอบเอกสารดูประกาศทุก ๆ 3 วัน” 

5. ย่ืนเพ่ือขอรหัสผMานท่ี www.studentloan.or.th (กรณีผู/กู/ตMอเน่ืองท่ีเคยมีรหัสผMานแล/ว
ให/ข/ามไปทําข/อ 15 ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. สําหรับผู/กู/ยืมรายใหมM ไมMเคยย่ืนขอรหัสผMาน ปฏิบัตดิังน้ี 
7. ย่ืนขอรหัสผMานท่ี www.studentloan.or.th   เลือก ระบบ e-studentloan นักเรียน/

นักศึกษา  
8. คลิก “ลงทะเบียนขอรหัสผMาน”  

 
 
 
 
 
 

 

www.studentloan.or.th 

ลงทะเบียนขอรหัสผMาน 

ระบบ e-studentloan 

นักเรียน/นักศึกษา 



9. บันทึกข/อมูลของนักศึกษาลงไปตามชMองท่ีระบุ เมื่อบันทึกข/อมูลเรียบร/อย คลิก 
“ลงทะเบียน” e-mail ควรเปXน gmail.com และ e-mail สามารถเข/าเช็ครหัส OTP 
เพ่ือยืนยันข/อมูลได/ 

 

 

 

 

 

 

10. เปdด e-mail กองทุนจะนําสMงรหัส OTP เข/าในกลMองจดหมาย หากไมMพบให/
ตรวจสอบท่ีจดหมายขยะ 
  
 เข/า e-mail ท่ีลงทะเบียนไว/ในข/างต/น เพ่ือนํารหัส OTP มากรอกข/อมูล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

กรุณา
กรอก
ข/อมูลให/
เปXน
ปeจจุบัน 

ลงทะเบียน 



เมื่อได/รหัส OTP นํารหัสมากรอกลงในระบบภายใน 30 นาที หากใสMแล/วไมMสามารถ
ดําเนินการได/ข้ึนวMารหัสผิดให/ขอรหัส OTP ใหมM เข/าตรวจสอบ e-mail อีกครั้งให/นํา
รหัส OTP ท่ีเข/าลMาสุดมาใสM 

 

 

 

 

 

 
 

11. ระบุรหัสผMาน ยืนยันรหัสผMาน คําถามกันลืม คลิก “ตกลง” 

 

 

 

 

 

 

ตกลง 

ใส2 otp 

ยืนยันข�อมูล 



12. ระบบข้ึนข/อมูลมาให/ตรวจสอบข/อมูลของนักศึกษา  เลขบัตรประชาชน ช่ือ – สกุล วัน
เดือนป̂เกิด และ e-mail เพ่ือให/ตรวจสอบความถูกต/องอีกครั้ง หากไมMถูกต/อง
ดําเนินการแก/ไขให/ถูกต/อง เมื่อถูกต/องแล/ว คลิก “ยืนยันการลงทะเบียน”  
 

 

 

 

 

 

 

13. ปfอนข/อมูลป̂การศึกษาท่ีลงทะเบียน ระดับการศึกษา ช้ันป̂  เมื่อตรวจสอบถูกต/อง คลิก 
“ยืนยันการลงทะเบียน” 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันการลงทะเบียน 

ยืนยันการลงทะเบียน 



14. ข/อมูลแจ/งวMา นักศึกษารอประมาณ 1 ช่ัวโมง หรือ 1 วันทําการ แล/วเข/ามาทําการ
ข้ันตอนตMอไป 

 

 

 

 

 

 

15. ข้ันตอนการย่ืนกู/ยืมท่ี www.studentloan.or.th  ระบบ e-studentloan นักเรียน/
นักศึกษา (เข/าระบบตามข/อ 5) 

16. คลิก “ผู/มีรหัสผMานแล/ว”  

 

 

 

 

 

 

 

ออกจากระบบ 

ผู�มีรหัสผ2านแล�ว 



17. บันทึกข/อมูลเลขบัตรประชาชน และ รหัสผMานท่ีตั้งไว/ ไมMควรเปลี่ยนเพ่ืองMายตMอการ
ตรวจสอบ กMอนทําการใด ๆ กรุณาใสMรหัส OTP ตามข/อ 10 ทุกครั้งกMอนข้ันตอนตMอไป 

 

 

 

 

 

18. ทําการย่ืนแบบคําขอกู/ยืมเงินผMานระบบโดย คลิก ท่ี “ป̂การศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข�าสู2ระบบ 

ป,การศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 



19. คลิก ท่ี “แบบคําขอกู/”  กรณีผู/กู/ยมืรายใหมMให/เลือกแบบคําขอกู/ยมืเงิน   

 

 

 

 

 

 

กรณผีู/กู/ยืมตMอเน่ืองจากสถาบันอ่ืน ให/เลือกด/านลMางท่ีเปXนกรณีย/ายสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคําขอกู/ยืม 

แบบคําขอกู/ยืม 



การย่ืนกู�ยืมแบบ กยศ.เร่ิมข�อ 20 กู�ยืมแบบ กรอ.เร่ิมข�อ 27 

20. กรณีผู/กู/ยืมแบบ กยศ.  คือผู/กู/ยืมท่ีไมMอยูMในเง่ือนไขของการกู/ยืมแบบ กรอ.  มีรายได/
ครอบครัวไมMเกิน 200,000 บาท ตMอป̂ ไมMเคยเปXนผู/กู/ยืมแบบ กรอ. สถาบันอ่ืนมากMอน 
สามารถกู/ยืมคMาเลMาเรียน และคMาครองชีพได/ ให/ คลิก “กยศ.” เลือก    “อนุปริญญา,
ปริญญาตรี” คลิก “ช้ันป̂ท่ี ...” พิมพ#คําวMา “เกษมบัณฑิต” แล/ว คลิก ค/นหา จะข้ึนคํา
วMา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จแล/วให/ คลิก “ตกลง” 

 

 

 

 

 

เข/าไปบันทึกข/อมูลแบบคําขอกู/ยืม  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตกลง 

กMอนกรอกข/อมูล
กรุณาตรวจสอบท่ีช่ือ 
– สกุล และอยูMตาม
ทะเบียนบ/านหากไมM
เปXนปeจจุบันกรณุา
โทร 02-0164888  
เพ่ือแก/ไขข/อมูลให/
เปXนปeจจุบันกMอน 

กรณีเคยกู/ยืมมากMอน
กรุณาคลิกระดับท่ีเคย

กู/ยืมให/ถูกต/อง 



ข/อ 1 บันทึกข/อมูลดังน้ี ระดับ “ปริญญาตรี” เวลาการศึกษาตามหลกัสูตร บันทึกตาม
หลักสตูรของนักศึกษา การเรียนการสอบ "โครงการปกติ”  ช้ันป̂ สําหรับนักศึกษารหัส 61 บันทึก 
“1” สMวนนักศึกษารหัสอ่ืน ๆ ให/นับช้ันป̂เพ่ือบันทึกลงไป คณะ บันทึกตามคณะของนักศึกษา 

 

61  01  01  4 45678 

 
คณะ คณะ 

รหัสตัวท่ี 
3-4 

 

ใส2คณะในระบบ รหัสตัว
ท่ี 3-4 

 

ใส2คณะในระบบ 

01 คณะบริหารธุรกิจ 08 คณะจิตวิทยา 
02 คณะนิติศาสตร# 09 คณะวิทยาศาสตร#การกีฬา 
03 คณะนิเทศศาสตร# 10 คณะพยาบาลศาสตร# 
04 คณะวิศวกรรมศาสตร# 51 คณะบริหารธุรกิจ 
05 คณะสถาปeตยกรรมศาสตร# 56 คณะศิลปศาสตร# 
06 คณะศิลปศาสตร# 61 คณะศิลปศาสตร# 
07 คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี 65 คณะศิลปศาสตร# 

รหัสตัวท่ี 7 หลักสูตร เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
เลข 2 ใสMหลักสูตร 4 ป̂ 
เลข 4 ใสMหลักสูตร 4 ป̂ 
เลข 6 ใสMหลักสูตร 3 ป̂ 

ยกเว/น คณะสถาปeตยกรรมศาสตร# 05014 ใสMหลักสูตร 5 ป̂ 

ป,ท่ีเข�า
ศึกษา 

คณะ หลักสูตร สาขา 



ข/อ 2 ตรวจสอบข/อมูลเลขบัตรประชาชน ช่ือ – สกุล วันเดือนป̂เกิด ท่ีอยูMตามทะเบียน
บ/าน วMาถูกต/องเปXนปeจจุบันหรือไมM หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือไมMเปXนปeจจุบัน กรุณาติดตMอ กยศ. 
02-0164888 เพ่ือแก/ไขข/อมูลใน www.studentloan.or.th ให/ถูกต/อง กMอนทําการบันทึกข/อมูล
ตMอไป หากข/อมูลถูกต/องแล/ว กรุณาบันทึกข/อมูลเลขประจําตัวนักศึกษา (ดูจากบัตรนักศึกษา) 
เบอร#โทรศัพท# ไมMต/องใสMขีด เชMน 0891314456 เปXนต/น และ e-mail ของนักศึกษา ตลอดจน 
สถานะการกู/ยืมท่ีผMานมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต�องไม2คลิกค2าใช�จ2ายเกี่ยวเนื่อง 

เลือกธนาคารที่เปJดบญัช ีและเลือกรปูแบบการทําสัญญา 

บันทึกแบบ 

ยอมรับ 

ใสMให/ตรงกับเอกสารท่ียื่นกู/ยมืในครั้งแรก 



ข/อ 3 บันทึกข/อมูลอาชีพบิดา/มารดา  

กรณีสถานะอยูMด/วยกัน บันทึกข/อมูลท้ังบิดาและมารดา รายได/รวมตMอป̂ของบิดา และ
มารดา ข/อมูลท่ีบันทึกต/องตรงกับหนังสือรับรองรายได/ หรือ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรอง
เงินเดือน ท่ีนําสMงกองทุนกู/ยืมฯ 

กรณีสถานะ แยกกันอยูM เสียชีวิต หยMาร/าง นักศึกษามีใครเปXนผู/ดูแลให/บันทึกข/อมูล
เฉพาะบุคคลน้ัน ๆ รายได/ตMอป̂ของบุคคลน้ัน ๆ 

ข/อ 4 เลือกเง่ือนไขการกู/ยืม นักศึกษาสามารถเลือกได/เฉพาะคMาเลMาเรียน และคMาครอง
ชีพ เทMาน้ัน  

ข/อ 5 เลือกเง่ือนไขการโอนเงินผMานบัญชีธนาคาร นักศึกษาเปdดบัญชีธนาคารใดให/เลือก
ธนาคารน้ัน ๆ เพ่ือให/เงินกู/ยืมโอนเข/าบัญชีการกู/ยืม และเลือกสัญญาการกู/ยืมแบบท่ัวไป หรือแบบ
ตามหลักศาสนาอิสลาม 

ข/อ 6 ทําเครื่องหมายถูกเฉพาะกรณีเลือกบัญชีธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย ทํา
สัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 

ข/อ 7 อMานข/อความและทําเครื่องหมายถูกในชMอง “ยอมรับ” 

เมื่อบันทึกข/อมูลเรียบร/อยแล/ว คลิก “บันทึกแบบ” มีข/อความวMา คลิก “ok” แล/วคลิก 
“พิมพ#แบบคําขอกู/ยืม” ให/อยูMใน 1 แผMนกระดาษ ตรวจสอบความถูกต/อง พร/อมลงช่ือตัวบรรจง 
ไมMต/องมีคําวMา นาย หรือ นางสาว ด/วยปากกาสีนํ้าเงิน นํามาสMงท่ีห/องกองทุนกู/ยืมเพ่ือการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 1 แผMน พร/อมสัญญากู/ยืม  

 

 

 



ตัวอย2างการพิมพLแบบคําขอกู�ยืมออกจากระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok 

ลงช่ือไมMมีคํานําหน/า
พร/อมพิมพ# 1 แผMน 

แบบคําขอกู้ยืม 



- หากนักศึกษาต/องการแก/ไขการบันทึกข/อมูลในแบบคําขอกู/ยืม นักศึกษาสามารถ
เข/าระบบได/เมื่อทําการแก/ไขเรียบร/อย ให/ คลิก “บันทึกแบบ” อีกครั้ง หรือ
นักศึกษาต/องการยกเลิกแบบคําขอกู/ยืม นักศึกษา คลิก “ยกเลิกแบบ” แตMถ/า
ข/อมูลถูกต/องเรียบร/อยแล/ว ทุกครั้งท่ีเข/าไปดูข/อมูลไม2ควรบันทึกแบบซํ้า  

21. รอผลการอนุมัติ  สามารถดูประกาศการอนุมัติ ได/ ท่ี  reg.kbu.ac.th และ 
loan.kbu.ac.th  พร/อมดูประกาศวันปฐมนิเทศกองทุนกู/ยืม ติดตามประกาศวัน
ปฐมนิเทศกองทุนเงินให/กู/ ยืมเพ่ือการศึกษา ท่ี http://loan.kbu.ac.th และ 
http://reg.kbu.ac.th คาดวMามีการปฐมนิเทศในเดือนมิถุนายน (หากไมMเข/าปฐมนิเทศ 
นักศึกษาไมMสามารถกู/ยืมในภาคการศึกษาถัดไปได/) ในวันปฐมนิเทศสิ่งท่ีนักศึกษาต/อง
นํามาคือ คูMมือการกู/ยืม และเอกสารเก่ียวกับกองทุนทุกอยMาง แตMงกายชุดนักศึกษาถูก
ระเบียบ กระโปรงไมMสั้นกวMาระดับเขMา ไมMสวมกางเกงยีนส# ไมMสวมรองเท/าแตะ ผ/าคลุม
ฮีญาบอนุญาตเฉพาะ สีดํา สีกรม สีขาว เทMาน้ัน และกรุณาตรงตMอเวลา 

22. วิธีการเข/าระบบ reg.kbu.ac.th เพ่ือตรวจสอบข/อมูลเก่ียวกับการกู/ยืม 
22.1  เข/า reg.kbu.ac.th คลิกเข/าสูMระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

เข�าสู2ระบบ 



22.2  ใสMรหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เชMน 610107412345 ชMองรหัส
ประจําตัว ใสMรหัสผMานแรกครั้งแรก ต/องติดตMอศูนย#คอมพิวเตอร# เพ่ือขอรหัสการเข/า 
รหัสผMานครั้งแรก คือ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีเข/ารหัสผMานไมMได/ให/
ติดตMอศูนย#คอมพิวเตอร#) คลิกเข/าสูMระบบ 
 

 

 

 

 

22.3  คลิก ประกาศงานกองทุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศงานกองทุนฯ 

เข�าสู2ระบบ 



22.4  เลือกป̂การศึกษาท่ีต/องการทราบข/อมูล เชMน 2561 มีข/อความข้ึนวMาในชMวงเวลาใด
ติดตMอและทําการใด ๆ แล/วบ/าง 

 

 

 

 

 

 

22.5  กรณีข/อความมีไมMครบสามารถนําเมาส#ตรงข/อความเพ่ือขยายข/อความให/ชันเจน
มากข้ึน 

 

 

 

 

22.6  ชMองประเภท มีสMวนสําคัญของสัญลักษณ# นักศึกษาควรเข/าตรวจสอบข/อความอยMาง
น/อยสัปดาห#ละครั้งเพ่ือไมMพลาดการติดตMอในเรื่องเก่ียวกับกองทุนกู/ยืม หากพบ
สัญลักษณ#รูปคน ให/นักศึกษาติดตMอกองทุนกู/ยืมดMวนท่ีสุด 

 

 

 

2561 



23 เมื่อนักศึกษาได/รับการอนุมัติให/กู/ยืม นักศึกษาเข/าพิมพ#สญัญาการกู/ยืม ปฏิบัติตามคูMมอืตัง้แตM 
ข/อท่ี 15 – ข/อท่ี 19 เมื่อ คลิก “ป̂การศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1” ข/อมูลข้ึนดังน้ี  ให/ คลิก 
“ทําสัญญากู/ยืมเงิน” กMอน คลิก ควรเปdดบัญชี (บัญชีควรเปXนธนาคารเดียวกันกับท่ีย่ืนกู/ยืม
ในระบบครั้งแรก) ให/เรียบร/อยกMอนการพิมพ#สัญญา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

24 ระบบข้ึนคําวMาโปรดใสMรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือทําสญัญากู/ยืมเงิน กยศ. /กรอ. คลิก      
“ทําสัญญา”  

 

 

 

 

 

 

ทําสัญญา 

ทําสัญญากู/ยืมเงิน 



25 บันทึกข/อมูลสัญญา  

 

 

 

 

 

 

 

- ให/นักศึกษาตรวจสอบข/อมูลข/อท่ี 1 วMาถูกต/องตรงกับทะเบียนบ/านท่ีเปXนปeจจุบัน
หรือไมM หากมีการแก/ไขกรุณาติดตMอ อาจารย#ท่ีกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา 
วิทยาเขตรMมเกล/า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 ห/องกองทุนกู/ยืม หรือวิทยาเขต
พัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 ห/องกองทุนกู/ยืม เพ่ือทําการยกเลิก
ข/อมูลท่ีไมMถูกต/อง ทําการแก/ไข แล/วรอผลการอนุมัติอีกครั้ง  

- หากถูกต/อง ตรวจสอบข/อมูลข/อ 2 วMาเปXน “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ระดับ 
“ปริญญาตรี” หรือไมM  

- หากถูกต/อง ทําการบันทึกข/อมูลข/อ 3 ผู/คํ้าประกัน (คือ บิดา หรือมารดา เทMาน้ัน 
กรณีไมMมีบิดามารดา อนุญาตให/ผู/ปกครองท่ีนามสกุลเดียวกับนักศึกษาอายุ 25 ป̂
ข้ึนไป และไมMเคยมีภาระหน้ีสินของกองทุน กยศ. และ กรอ.) การกรอกท่ีอยูMตาม
ทะเบียนบ/าน กรุณากรอกตามท่ีมีอยูMในทะเบียนบ/านเทMาน้ัน (หากไมMมีซอย ไมMมี
ถนนในทะเบียนบ/านไมMให/กรอกเพ่ิมลงไป และกรุณาอยMาใสMเครื่องหมาย – ลงใน
ชMอง) 

- กรณีนักศึกษาอายุไมMถึง 20 ป̂ ณ วันท่ีพิมพ#สัญญา นักศึกษาต/องทําการเลือกท่ีข/อ 
4 ทําเครื่องหมายชMอง “ผู/แทนโดยชอบธรรมเปXนบุคคลเดียวกับผู/คํ้าประกัน” 



- บัน ทึก เลขบัญชี  โดยดู จ ากสมุด บัญ ชี ท่ี นั ก ศึกษา ทํ าการ เปd ด บัญ ชีจาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย เปXนบัญชี
ท่ีเปdดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทMาน้ัน (การเปdดบัญชีต/องตรงกับการเลือกใน
ข้ันตอนย่ืนกู/ยืมในข/อ 20) เมื่อบันทึกเรียบร/อย คลิก “บันทึกสัญญา” ระบบจะข้ึน
ให/ตรวจสอบช่ือ-สกุล ของสมุดบัญชี หากถูกต/อง คลิก “ok”  

 

 

 

 

- เม่ือบันทึกข/อมูลเรียบร/อยแล/ว ให/รอข/อมูลไปประมวลผลกับทะเบียน
ราษฎร# ประมาณ 1 ชั่วโมง แล/วเข/าระบบใหมMอีกครั้ง เม่ือพบข/อความวMา 

 

 

 

 

- คลิก “ok” และเลื่อนไปด/านลMางคลิก “พิมพ#สัญญา” 

 

 

 
พิมพ#
สัญญา 

ตรวจสอบช่ือ-สกุล กMอนคลิก OK 



26 พิมพ#สัญญา ตรวจสอบข/อมูลความถูกต/องอีกครั้งกMอนพิมพ# กรุณาพิมพ#สัญญาออกมา
ท้ังหมด 6 แผMน แผMนละหน/า จํานวน 2 ชุด คําแนะนํา นักศึกษาควรนําสัญญาท่ีพิมพ#ให/
อาจารย#ท่ีกองทุนกู/ยืมตรวจสอบกMอนนําไปให/ผู/คํ้าประกันลงนาม กรณีผู/คํ้าประกันอยูMใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให/นักศึกษาพาผู/คํ้าประกันมาเซ็นสัญญาตMอหน/าอาจารย#กองทุน 
กรณีผู/คํ้าประกันอยูMตMางจังหวัดไมMสะดวกมามหาวิทยาลัย ให/นักศึกษาสMงสัญญาให/ผู/คํ้า
ประกันเซ็นสัญญาตMอหน/าเจ/าหน/าท่ีท่ีอําเภอ โดยสามารถดาวน#โหลดหนังสือนําในการเซ็น
สัญญาได/ท่ี loan.kbu.ac.th ไปท่ีดาวน#โหลดแบบฟอร#ม ไปท่ีหนังสือขอความอนุเคราะห#
เปXนพยาน เมื่อลงนามเรียบร/อยแล/วให/นําสัญญามาสMงเรียงเอกสารตามข/อ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลกิ 



 

- วิธีการตั้งคMาหน/ากระดาษการพิมพ#สัญญา  

1. เม่ือเปdดหน/าสัญญามาแล/ว ด/านขวามือบน ไปท่ีรูปเฟsอง เลือก print และไป
ท่ี print preview (ตัวอย2างหมายเลข 1-3) 

 

2. ไปท่ี รูปเฟsอง อีกครั้ง ต้ังคMา Left =0 Right =0 Top=5 Bottom=0 
Header Foodter ต้ังเปXน Empty ให/ทุกชMอง แล/วคลิก “ok” (ตัวอย2าง
หมายเลข 4-7) ไปท่ีรูปเครื่องพิมพ# (ตัวอย2างหมายเลข 8) สั่งพิมพ# หน/า 1-
6 (ตัวอย2างหมายเลข 9) สั่งจํานวน 2 ชุด (ตัวอย2างหมายเลข 10) คลิก 
“print” (ตัวอยMางหมายเลข 11) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 การย่ืนกู/ยืมกรณีผู/กู/แบบ กรอ. ดูวิธีทําตั้งแตMข/อ 15 – 19 ต/องเปXนผู/กู/ยืมช้ันป̂ท่ี 1 ในป̂ท่ีกู/ยืม
กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปXนป̂แรก เปXนผู/กู/ยืมท่ีอยูMในคณะสาขาท่ีขาดแคลน กรอ.เปXนผู/
กําหนด ไมMเคยกู/ยืมแบบ กยศ. ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันอ่ืนมากMอน หากรายได/
ครอบครัวไมMเกิน 200,000 บาทตMอป̂ สามารถกู/ยืมคMาเลMาเรียน และคMาครองชีพได/ แตMหาก
รายได/ครอบครัวเกิน 200,000 บาทตMอป̂ กู/ยืมได/เฉพาะคMาเลMาเรียนและเลือกการกู/ยืมแบบ 
กรอ. เลือกอนุปริญญา,ปริญญาตรี ช้ันป̂ท่ี 1 ช่ือสถานศึกษา พิมพ#คําวMา “เกษมบัณฑิต” 
แล/วกดค/นหาจะข้ึนช่ือวMา “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” แล/วคลิกตกลง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



วิธีการเลือกหลักสูตร และสาขาวิชาเอก 
รหัสนักศึกษาตัว

ที่ 3-7 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชาเอก 

01014 บริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 
01094 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค/าปลีกและแฟ

รนไชส# 
04014 และ 

04016 
วิศวกรรมศาสตร# วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

04024 และ 
04026 

วิศวกรรมศาสตร# วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส#และ
โทรคมนาคม 

04034 และ 
04036 

วิศวกรรมศาสตร# วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล 

04044 และ 
04046 

วิศวกรรมศาสตร# วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟfา 

04042 วิศวกรรมศาสตร# อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟfา 
04054 และ 

04056 
วิศวกรรมศาสตร# วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 

04064 และ 
04066 

วิศวกรรมศาสตร# วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร# 

04072 วิศวกรรมศาสตร# อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
05014 สถาปeตยกรรมศาสตร# สถาปeตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปeตยกรรมศาสตร# 
05024 สถาปeตยกรรมศาสตร# ศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป} 
05034 สถาปeตยกรรมศาสตร# ศิลปบัณฑิต การออกแบบตกแตMงภายใน 
05054 สถาปeตยกรรมศาสตร# ศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ# 
06044 ศิลปศาสตร# ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟช่ัน 
06074 ศิลปศาสตร# ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม 
06084 ศิลปศาสตร# ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทMองเท่ียว 
06094 ศิลปศาสตร# ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย# 
61014 ศิลปศาสตร# ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน 
65014 ศิลปศาสตร# ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบิน 
56014 ศิลปศาสตร# ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
56074 ศิลปศาสตร# ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม (นานาชาติ) 
07024 วิทยาศาสตร#และ

เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศ

คอมพิวเตอร# 
10014 พยาบาลศาสตร# พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร# 

 



บันทึกเรียบร/อย คลิก “ตกลง” ระบบข้ึนหน/าให/กรอกข/อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข/อ 1 บันทึกข/อมูลตามตัวอยMาง ยกเว/น หลักสูตร คณะ ช้ันป̂ บันทึกข/อมูลรหัสนักศึกษา
ของแตMละบุคคล เฉพาะรหัสนักศึกษาข้ึนต/นด/วย 61... มีวิธีการดูข/อ 21 ดังน้ี 

ข/อ 2 ตรวจสอบข/อมูลเลขบัตรประชาชน ช่ือ – สกุล วันเดือนป̂เกิด ท่ีอยูMตามทะเบียน
บ/าน วMาถูกต/องเปXนปeจจุบันหรือไมM หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือไมMเปXนปeจจุบัน กรุณาติดตMอ กยศ. 
02-0164888 เพ่ือแก/ไขข/อมูลใน www.studentloan.or.th ให/ถูกต/อง กMอนทําการบันทึกข/อมูล
ตMอไป หากข/อมูลถูกต/องแล/ว กรุณาบันทึกข/อมูลเลขประจําตัวนักศึกษา (ดูจากบัตรนักศึกษา) 
เบอร#โทรศัพท# ไมMต/องใสMขีด เชMน 0891314456 เปXนต/น และ e-mail ของนักศึกษา ตลอดจน 
สถานะการกู/ยืมท่ีผMานมา 

ข/อ 3 บันทึกข/อมูลอาชีพบิดา/มารดา (หากประสงค#กู/ยืมคMาครองชีพทําเครื่องหมายถูก
หลังหมายเลข 3. � ข/าพเจ/ามีความประสงค#ขอรับคMาครองชีพ เน่ืองจากรายได/ครอบครัวไมMเกิน 
200,000 บาทตMอป̂) หากรายได/เกิน 200,000 บาทตMอป̂ ไมMสามารถกู/ยืมคMาครองชีพได/ 

กMอนกรอกข/อมูล
กรุณาตรวจสอบท่ี 
ช่ือ-สกุล และท่ีอยูM
ตามทะเบียนบ/าน 
หากไมMเปXนปeจจุบัน 
กรุณาโทรแจ/ง 02-
0164888 เพ่ือแก/ไข

ให/เรียบร/อยกMอน 
3. � ต/องการกู/คMาครองชีพ 



กรณีสถานะอยูMด/วยกัน บันทึกข/อมูลท้ังบิดาและมารดา รายได/รวมตMอป̂ของบิดา และ
มารดา ข/อมูลท่ีบันทึกต/องตรงกับหนังสือรับรองรายได/ หรือสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน 
ท่ีนําสMงกองทุนกู/ยืมฯ 

กรณีสถานะ แยกกันอยูM เสียชีวิต หยMาร/าง นักศึกษามีใครเปXนผู/ดูแลให/บันทึกข/อมูล
เฉพาะบุคคลน้ัน ๆ รายได/ตMอป̂ของบุคคลน้ัน ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข/อ 4 เลือกเง่ือนไขการกู/ยืม กรณีนักศึกษากู/ยืมคMาครองชีพ ทําเครื่องหมายถูก ท้ัง 3 
ชMอง  กรณีไมMกู/ยืมคMาครองชีพ ทําเครื่องหมายถูกเฉพาะ คMาเลMาเรียน และคMาธรรมเนียมการเรียน 
หรือคMาธรรมเนียมตMาง ๆ เทMาน้ัน 

ข/อ 5 เลือกเง่ือนไขการโอนเงินผMานบัญชีธนาคาร นักศึกษาเปdดบัญชีธนาคารใดให/เลือก
ธนาคารน้ัน ๆ เพ่ือให/เงินกู/ยืมโอนเข/าบัญชีการกู/ยืม และเลือกสัญญาการกู/ยืมแบบท่ัวไป หรือแบบ
ตามหลักศาสนาอิสลาม 

ข/อ 6 ทําเครื่องหมายถูกเฉพาะกรณีเลือกบัญชีธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย ทํา
สัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 

ข/อ 7 อMานข/อความและทําเครื่องหมายถูกในชMอง “ยอมรับ” 

บนัทกึแบบ 

เลือกธนาคารท่ีเปdดบัญชี และเลือกรูปแบบการทําสัญญา 



เมื่อบันทึกข/อมูลเรียบร/อยแล/ว คลิก “บันทึกแบบ”  บันทึกข/อมูลเก่ียวกับผลการเรียนท่ี
ผMานมาจากโรงเรียนเดิม และบันทึกคะแนน ONET ท่ีสอบผMานมาจากโรงเรียนเดิม บันทึกข/อมูล
เรียบร/อย คลิก “ตกลง” คลิก “ok” แล/วคลิก “พิมพ#แบบคําขอกู/ยืม” ให/อยูMใน 1 แผMนกระดาษ 
ตรวจสอบความถูกต/อง พร/อมลงช่ือตัวบรรจง ไมMต/องมีคําวMา นาย หรือ นางสาว ด/วยปากกาสีนํ้า
เงิน นํามาสMงท่ีห/องกองทุนกู/ยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 2 แผMน หาก
นักศึกษาต/องการแก/ไขการบันทึกข/อมูลในแบบคําขอกู/ยืม นักศึกษาสามารถเข/าระบบได/เมื่อทํา
การแก/ไขเรียบร/อย ให/ คลิก “บันทึกแบบ” อีกครั้ง หรือนักศึกษาต/องการยกเลิกแบบคําขอกู/ยืม 
นักศึกษา คลิก “ยกเลิกแบบ” แตMถ/าข/อมูลถูกต/องเรียบร/อยแล/ว ทุกครั้งท่ีเข/าไปดูข/อมูลไม2ควร
บันทึกแบบซํ้า 

 

 

 

 

28 รอผลการอนุมัติ สามารถดูประกาศการอนุมัติได/ท่ี reg.kbu.ac.th และ loan.kbu.ac.th ดู
วิธีการตรวจสอบข/อมูลได/ท่ีข/อ 22 เมื่อนักศึกษาได/รับการอนุมัติให/กู/ยืม นักศึกษาเข/าพิมพ#
สัญญาการกู/ยืม ปฏิบัติตามคูMมือตั้งแตM ข/อท่ี 15 – ข/อท่ี 18 เมื่อ คลิก “ป̂การศึกษา 2561 
ภาคเรียนท่ี 1” ข/อมูลข้ึนดังน้ี  ให/ คลิก “ทําสัญญากู/ยืมเงิน” กMอน คลิก ควรเปdดบัญชีให/
เรียบร/อยกMอนการพิมพ#สัญญา 

 

 

 

 
ทําสัญญากู/ยืมเงิน 



29 ระบบข้ึนคําวMาโปรดใสMรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือทําสัญญากู/ยืมเงิน กรอ. คลิก “ทําสัญญา”  

 

 

 

 

 

 

30 บันทึกข/อมูลสัญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 
บันทึกสัญญา 



- ให/นักศึกษาตรวจสอบข/อมูลข/อท่ี 1 ถูกต/องและเปXนปeจจุบันหรือไมM หากมีการ
แก/ไขกรุณาติดตMอ อาจารย#ท่ีกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา วิทยาเขตรMมเกล/า 
อาคาร 1 ช้ัน 2 ห/องกองทุนกู/ยืม หรือวิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ช้ัน 2 ห/องกองทุนกู/ยืม เพ่ือทําการยกเลิกข/อมูลท่ีไมMถูกต/อง ทําการแก/ไข แล/วรอ
ผลการอนุมัติอีกครั้ง  

- หากถูกต/อง ตรวจสอบข/อมูลข/อ 2 วMาเปXน “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ระดับ 
“ปริญญาตรี” หรือไมM  

- หากถูกต/อง ทําการบันทึกข/อมูลข/อ 3 ผู/คํ้าประกัน (คือ บิดา หรือมารดา เทMาน้ัน 
กรณีไมMมีบิดามารดา อนุญาตให/ผู/ปกครองท่ีนามสกุลเดียวกับนักศึกษาอายุ 25 ป̂
ข้ึนไป และไมMเคยมีภาระหน้ีสินของกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา) การกรอกท่ี
อยูMตามทะเบียนบ/าน กรุณากรอกตามท่ีมีอยูMในทะเบียนบ/านเทMาน้ัน (หากไมMมีซอย 
ไมMมีถนนในทะเบียนบ/านไมMให/กรอกเพ่ิมลงไป และกรุณาอยMาใสMเครื่องหมาย – ลง
ในชMอง) 

- กรณีนักศึกษาอายุไมMถึง 20 ป̂ ณ พิมพ#สัญญา นักศึกษาต/องทําการเลือกท่ีข/อ 4 
ทําเครื่องหมายชMอง “ผู/แทนโดยชอบธรรมเปXนบุคคลเดียวกับผู/คํ้าประกัน” 

- บัน ทึก เลขบัญชี  โดยดู จ ากสมุด บัญ ชี ท่ี นั ก ศึกษา ทํ าการ เปd ด บัญ ชีจาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย (การเปdด
บัญชีต/องตรงกับการเลือกในข้ันตอนย่ืนกู/ยืมในข/อ 27) เมื่อบันทึกเรียบร/อย คลิก 
“บันทึกสัญญา” ระบบจะข้ึนให/ตรวจสอบช่ือ-สกุล ของสมุดบัญชี หากถูกต/อง 
คลิก “ok” 

 

 

 

 

ตรวจสอบข/อมลูกMอน คลิก Ok 

ok 



- ตรวจสอบความถูกต/องเรียบร/อย คลิก “พิมพ#สัญญา” 

 

 

 

31  พิมพ#สัญญา ตรวจสอบข/อมูลความถูกต/องอีกครั้งกMอนพิมพ# ดูวิธีการตั้งหน/ากระดาษท่ีข/อ 
26 กรุณาพิมพ#สัญญาออกมาท้ังหมด 6 แผMน แผMนละหน/า จํานวน 2 ชุด คําแนะนํา 
นักศึกษาควรนําสัญญาท่ีพิมพ#ให/อาจารย#ท่ีกองทุนกู/ยืมตรวจสอบกMอนนําไปให/ผู/คํ้าประกันลง
นาม กรณีผู/คํ้าประกันอยูMในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให/นักศึกษาพาผู/คํ้าประกันมาเซ็น
สัญญาตMอหน/าอาจารย#กองทุน กรณีผู/คํ้าประกันอยูMตMางจังหวัดไมMสะดวกมามหาวิทยาลัย ให/
นักศึกษาสMงสัญญาให/ผู/คํ้าประกันเซ็นสัญญาตMอหน/าเจ/าหน/าท่ีท่ีอําเภอ โดยสามารถดาวน#
โหลดหนังสือนําในการเซ็นสัญญาได/ท่ี loan.kbu.ac.th ไปท่ีดาวน#โหลดแบบฟอร#ม ไปท่ี
หนังสือขอความอนุเคราะห#เปXนพยาน เมื่อลงนามเรียบร/อยแล/วให/นําสัญญามาสMงเรียง
เอกสารตามข/อ 32 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ#สัญญา 



32 วิธีการสMงสัญญา กยศ. และ กรอ. 

นําสัญญาท่ีลงนามเรียบร/อยแล/วสMงท่ีห/องกองทุนกู/ยืมได/ท้ัง 2 วิทยาเขต โดยมี
เอกสารประกอบดังน้ี 

เรียงเอกสารดังนี้ กรณีกู�ยืมต2อเนื่อง 
1. คูMมือการกู/ยืม 
2. ใบนําสMงสัญญาเงินกู/ (ฉีกจากสมุดคูMมือหน/า 

59) 
3. สัญญาตัวจริง 2 ชุด ท่ีลงนามเรียบร/อย 
4. สําเนาสัญญา 1 ชุด ท่ีลงนามเรียบร/อย 
5. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ

ธนาคารอิสลาม 2 แผMน 
6. สําเนาทะเบียนบ/านผู/ กู/  และสําเนาบัตร

ประชาชน อยMางละ  1 แผMน 
7. สําเนาทะเบียนบ/านผู/คํ้าประกัน และสําเนา

บัตรประชาชน อยMางละ  1 แผMน 
8. แบบคําขอกู/ท่ีพิมพ#ออกจากระบบ 1 แผMน 

(ตัวอยMางหน/า 14) 

คื อ ผู/ ท่ี เ ค ย กู/ ยื ม ม า ใ น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม  ห รื อ
สถาบันการศึกษา แล/วสัญญาท่ีพิมพ#ออกมาไมMตรง
กับข/อมูลปeจจุบัน (เฉพาะของนักศึกษา) ให/แนบใบ
เปลี่ยนแปลง (กยศ.108) รับได/ ท่ีห/องกองทุน 
พร/อมแนบเอกสารท่ีทําการเปลี่ยนแปลง จํานวน 
2 ชุด 

เอกสารสําเนาทุกแผMนต/องรับรองสําเนาถูกต/องโดยเจ/าของเอกสาร โดยท่ีลายเซ็นให/
เหมือนในสัญญากู/ยืมท่ีลงนาม สําเนาทะเบียนบ/านผู/กู/ยืม เปลี่ยนเปXน นาย หรือ นางสาว ให/
เรียบร/อย 

เจ/าหน/าท่ีได/รับสัญญาจากเลขท่ีสัญญา 61/.... .... .... .... ซ่ึงเปXนสัญญาแบบ  

�กยศ.�กรอ. โดย .................................. วันท่ี .................................. 

ในวันท่ีนักศึกษาสMงสัญญา ในระบบ http://reg.kbu.ac.th ข้ึนข/อมูลวMา “นักศึกษานําสMง
สัญญาป̂ 2561 แล/ว รอตรวจสอบเอกสาร ติดตามประกาศทุก ๆ 3 วัน วิธีตรวจสอบดูข/อ 22 

 



33 เ มื่ อสM ง สัญญา เ รี ยบ ร/ อย ให/ นั ก ศึกษาดู ปร ะกาศความ เ รี ยบ ร/ อยของสัญญา ท่ี 
http://reg.kbu.ac.th กรณีมีปeญหาในระบบ http://reg.kbu.ac.th ข้ึนข/อมูลวMา “สัญญา
ป̂ 2561 มีปeญหาครั้งท่ี ... กรุณาติดตMอแก/ไขท่ีกองทุนฯ .................. ภายใน 3 วันนับจากวัน
ประกาศ” กรณีไมMมีปeญหา ในระบบข้ึนข/อความวMา “สัญญาป̂ 2561 เรียบร/อย กรุณาย่ืน
ยอดคMาเลMาเรียนท่ี www.studentloan.or.th ดMวน” 

34 เมื่อในระบบ http://reg.kbu.ac.th ข้ึนข/อความวMา “สัญญาป̂ 2561 เรียบร/อย กรุณาย่ืน
ยอดคMาเลMาเรียนท่ี www.studentloan.or.th ดMวน” ให/นักศึกษาเข/าไปกรอกยอด
ลงทะเบียนเรียนท่ี www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือหน/า 33-36 เพ่ือเข/ากรอก
ข/อมูลยอดลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1/2561 เมื่อย่ืนยอดคMาลงทะเบียนเรียบร/อย อีก
ประมาณ 2 วันทําการมีข/อความข้ึนวMา “กรุณาติดตMอเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนท่ี 1/2561 ท่ี
ห/องกองทุนวิทยาเขต...” ให/นักศึกษานําคูMมือการกู/ยืม และปากกา ติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
ตามวิทยาเขตท่ีระบุ 

1. เข/า reg.kbu.ac.th คลิกเข/าสูMระบบ 

 

 

 

 

 

เข/าสูMระบบ 



2. ใสMรหัสนักศึกษา และรหัสผMาน 

 

 

 

  

 

 

3. คลิกภาระคMาใช/จMาย/ทุน  (คําวMา “มียอดเงินค/างชําระ” คือ นักศึกษายังไมMได/เซ็นแบบ
ยืนยัน หรือเซ็นแบบยืนยัน 1/61 แล/ว แตMเงินกู/ยังไมMเข/าหากเงินกู/ยืมเข/าคําน้ีจะไมM
ปรากฏ) 

 

 

 

 

 

 

ใสข้่อมลู 

เข้าสูร่ะบบ 

ภาระคMาใช/จMายทุน 



4. นําข/อมูลมาย่ืนยอดท่ี www.studentloan.or.th หลังจากท่ีได/รับอนุมัติเรียบร/อย โดย 
กรอกเลขท่ีใบแจ/งยอด โดยใสMรหัสนักศึกษาของตัวเองตามด/วย ขีด ป̂การศึกษาและ
ภาคการศึกษา เชMน ป̂การศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 ให/ใสM 610101412345-611 หาก
เปXนป̂การศึกษา 2561 ภาคการศึกษาท่ี 2 ก็จะใสM 610101412345-612 เปXนต/น และ
กรอกยอดเงินคMาลงทะเบียนเรียน 1/2561 กรอกวันท่ีลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีเอกสาร 

เชMน 12/11/16 

คMาเลMาเรียน 

เลือกภาคการศึกษา 2561/1 



ตัวอย2างการย่ืนยอดค2าลงทะเบียน 

ให/นักศึกษาดูยอดจากระบบเพ่ือทําการย่ืนยอด โดยไมMต/องแนบใบแจ/งยอดในเวลาเซ็น
แบบยืนยัน 1/2561 เมื่อย่ืนยอดคMาเลMาเรียนเรียบร/อยแล/ว กรุณาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 1/2561 
ตามวิทยาเขตท่ีนักศึกษานําสMงสัญญา สMวนภาคการศึกษาถัด ๆ ไป ติดตMอเซ็นแบบตามรอบท่ี
กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 กรอกข/อมูลโดยดูจาก reg.kbu.ac.th หรือใบแจ/งยอดคMาลงทะเบียน 

  

 

 

 

 

 

คลิก 

ยืนยันข/อมูล 



35 เมื่อทําการเซ็นแบบยืนยันคMาลงทะเบียนเรียบร/อยในระบบ http://reg.kbu.ac.th ข้ึน
ข/อความวMา “นักศึกษาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 1/2561 เรียบร/อยแล/ว ติดตามประกาศผลการ
เซ็นแบบยืนยันทุก ๆ 3 วันทําการ”  

- กรณีแบบยืนยันมีปeญหา http://reg.kbu.ac.th ข้ึนข/อความวMา “แบบยืนยัน
คMาลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 1/2560 มีปeญหาครั้งท่ี ... ติดตMอแก/ไขท่ีกองทุนฯ ....... 
ภายใน 3 วันนับจากวันประกาศ”  

- กรณีแบบยืนยันเรียบร/อย http://reg.kbu.ac.th ข้ึนข/อความวMา “แบบยืนยัน
คMาลงทะเบียน 1/2561 เรียบร/อย อยูMระหวMางเสนอลงนาม และรวบรวมนําสMง
ธนาคาร” 

36 เมื่อมหาวิทยาลัยนําสัญญา และแบบยืนยันคMาลงทะเบียนท่ีลงนามเรียบร/อยแล/ว นําสMง
ธนาคาร http://reg.kbu.ac.th ข้ึนข/อความวMา “นําสMงธนาคารเรียบร/อยแล/ว ติดตMอรับ
สัญญาและแบบยืนยันคMาลงทะเบียน 1/2561 คืน ติดตามประกาศวันเวลา สถานท่ี ทาง 
http://loan.kbu.ac.th” 

37 การโอนเงิน แบMงเปXน 2 กรณี คือ 
37.1  การโอนเงินคMาครองชีพ คือ เปXนเงินคMาใช/จMายสMวนตัวโอนเข/าบัญชีนักศึกษาเดือนละ 

2,200 บาท ธนาคารทําการโอนหลังจากมหาวิทยาลัยนําสMงสัญญาไปยังธนาคาร ไมM
เกิน 60 วันทําการ โดยทําการโอนดังน้ี 

o ภาคการศึกษาท่ี 1 ทําการโอนตั้งแตMเดือนมิถุนายน 61 – เดือนพฤศจิกายน 61 
o ภาคการศึกษาท่ี 2 ทําการโอนตั้งแตMเดือนธันวาคม 61 – เดือนพฤษภาคม 62 
o กรณีเรียนภาคการศึกษาท่ี 3 (ฤดูร/อน) รายเดือนแบMงเปXนดังน้ี 

� ภาคการศึกษาท่ี 2 ทําการโอนตั้งแตMเดือนธันวาคม 61 – เดือนกุมภาพันธ# 62 
� ภาคการศึกษาท่ี 3 ทําการโอนตั้งแตMเดือนมีนาคม 62 – เดือนพฤษภาคม 62 

 

 

 



หมายเหตุ  

- กรณีมีการโอนเงินลMาช/าเกินเดือนท่ีกําหนดตามภาคการศึกษา ธนาคารจะทําการ
ให/ตMอเมื่อสถานศึกษาทําการยืนยันผMานระบบแล/ว 30 วัน  (ซ่ึงการยืนยันผMานระบบ
จะทําการยืนยันได/เมื่อเสร็จสิ้นการเพิกถอนของทุกภาคการศึกษา) เดือนแรกท่ีมี
การโอนเงิน คMาครองชีพจะเข/าจํานวน 2,200 บาท และเดือนตMอไปในวันท่ีเดียวกัน
กับเดือนแรกธนาคารทําการโอนย/อนหลังให/จนครบถึงเดือนท่ีเข/าลMาสุด และทํา
การโอนเงินจนครบ 6 เดือน ของภาคเรียนท่ี 1 สMวนภาคเรียนท่ี 2 วันท่ีโอนเงินจะ
มีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูMกับการเซ็นแบบยืนยันของนักศึกษา  

37.2  การโอนเงินคMาเลMาเรียนธนาคารทําการโอนเงินคMาเลMาเรียนเข/าบัญชีสถานศึกษา
หลังจากท่ีโอนเงินคMาครองชีพให/นักศึกษาเรียบร/อยแล/วไมMเกิน 30 วันทําการ 
มหาวิทยาลัยไมMมีการคืนเงินใด ๆ ท่ีนักศึกษาสํารองจMายในตอนแรกเข/าสมัครเรียน 

38 ประกาศรับสัญญา และแบบยืนยันคืน และใบเสร็จรับเงิน ท่ี http://loan.kbu.ac.th และ 
http://reg.kbu.ac.th ให/นักศึกษาติดตMอรับตามกําหนด เมื่อทําถึงข้ันตอนน้ีเปXนการเสร็จ
สิ้นกระบวนการของภาคการศึกษาท่ี 1 

39 เริ่มย่ืนกู/ยืมภาคการศึกษาท่ี 2 ชMวงเดือนกันยายน เข/าย่ืนกู/ยืมใน www.studentloan.or.th 
ตามข/อท่ี 15 – ข/อท่ี 20 ทําการ คลิก “ป̂การศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 2” กMอนทําการ
บันทึกข/อมูลกรุณาตรวจสอบ ช่ือ – สกุล ท่ีอยูMตามทะเบียนบ/าน มีการเปลี่ยนแปลงหรือไมM 
หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตMอ กยศ./กรอ. 02-0164888 เพ่ือปรับข/อมูลในระบบให/
เปXนปeจจุบัน แล/วจึงทําการบันทึกข/อมูลถัดไป  บันทึกข/อมูลเรียบร/อยแล/ว คลิก “บันทึก
แบบ” บันทึกแบบเรียบร/อยให/นักศึกษา คลิก “พิมพ#แบบ” เพ่ือพิมพ#แบบคําขอกู/ยืมออก
จากระบบจํานวน 1 แผMน นําสMงในวันเซ็นแบบยืนยัน 

40 นักศึกษาทําการลงทะเบียนเรียนลMวงหน/าภาคเรียนท่ี 2/2561 โดยพบอาจารย#ท่ีปรึกษาเพ่ือ
ปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน และให/ดําเนินการลงทะเบียนเรียนผMาน reg.kbu.ac.th กMอน
ยืนยันการลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนให/ถูกต/อง เมื่อทําการลงทะเบียน
เรียนลMวงหน/าเรียบร/อย นักศึกษาตรวจสอบยอดลงทะเบียนได/ตามข/อ 34 เพ่ือนําใบแจ/งยอด
คMาลงทะเบียนมากรอกยอดกู/ยืมผMานระบบ www.studentloan.or.th 



41 ติดตMอเซ็นแบบยืนยันท่ีกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษาตามกําหนด พร/อมเตรียมเอกสาร
การเซ็นแบบยืนยันให/ครบ คือ นําคูMมือการกู/ยืม,ใบ กท.304 (อยูMในคูMมือการกู/ยืม) ภาคเรียน
ท่ีทําการเซ็นแบบยืนยัน, แบบคําขอกู/ยืมท่ีพิมพ#ออกจากระบบ (ในข/อ 39) ,สําเนาแบบ
ยืนยันภาคลMาสุดกMอนการเซ็นแบบยืนยัน, สําเนาสมุดบัญชีท่ีมีการออมเงิน ถMายหน/าท่ีมีช่ือ – 
สกุล และหน/าท่ีปรับสมุดมียอดเงินฝากไมMต่ํากวMา 60 บาทตMอเดือน ตามตาราง หาก
นักศึกษาไม2ได�ดําเนินการฝากเงินตามกําหนด หรือไม2ได�ปรับสมุดเงินฝากทุกเดือน ในทุก 
ๆ กรณี (มีบทลงโทษแล�วแต2ละภาคการศึกษาติดตามประกาศ loan.kbu.ac.th) และ
นําส2งในวันท่ีเซ็นแบบยืนยัน, กระดาษเรียงความท่ีได/รับวันเข/ารMวมโครงการ (เฉพาะทําการ
เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนท่ี 1 ของแตMละป̂การศึกษาเทMาน้ัน), แบบยืนยันการเข/ารMวมกิจกรรม
จิตอาสาจํานวน 18 ช่ัวโมง, สําเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง, บัตรนักศึกษา, 
ปากกาสีนํ้าเงิน 1 ด/าม (ปล. อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเอกสาร ติดตามประกาศอยMาง
ตMอเน่ือง) 

42 เมื่อเซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาท่ี 2/2561 เรียบร/อยแล/ว http://reg.kbu.ac.th ข้ึน
ข/อความวMา “นักศึกษาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 2/2561 แล/ว รอตรวจสอบผลการเซ็นแบบ
ยืนยัน ติดตามประกาศทุก ๆ 3 วัน” และย/อนกลับไปดูการโอนเงินข/อท่ี 37 และการรับ
แบบยืนยันคืนข/อท่ี 38 

43 กรณีประสงค#ขอกู/ยืมภาคการศึกษาท่ี 3 ปฏิบัติเชMนเดียวกับภาคการศึกษาท่ี 2 ทุกประการ 
44 การกู/ยืมในป̂การศึกษาถัดไปนักศึกษาสามารถรับแบบขอกู/ยืมตMอในวันทํากิจกรรมของ

กองทุนเงินให/กู/ ยืมเพ่ือการศึกษาให/ติดตามประกาศท่ี http://loan.kbu.ac.th และ 
http://reg.kbu.ac.th 

45 ให/นักศึกษาเตรียมเอกสารการขอกู/ยืมใหมMในทุกป̂การศึกษา และปฏิบัติตามข้ันตอนการ
กู/ยืมเชMนเดียวกับภาคการศึกษาท่ี 1 (ยกเว/นข้ันตอนการพิมพ#สัญญา) และ ภาคการศึกษาท่ี 
2 

 

 

 



Web site ท่ีเกี่ยวข�อง 

Web site ใช�สําหรับ 
www.studentloan.or.th 1. ย่ืนแจ/งความประสงค#กู/ยืมทุกภาคการศึกษา 

2. ย่ืนยอดคMาเลMาเรียนทุกภาคการศึกษา 
3. ตรวจสอบการโอนเงินของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) และธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย 
reg.kbu.ac.th 1. ตรวจสอบความถูกต/องข้ันตอนการกู/ยืม 

2. ลงทะเบียนเรียนลMวงหน/าทุกภาคการศึกษา 
3. ตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 

loan.kbu.ac.th 1. ติดตามประกาศผลการอนุมัติ 
2. ติดตามประกาศวันสMงเอกสารขอกู/ยืมของทุกป̂การศึกษา 
3. ติดตามประกาศวันเซ็นแบบยืนยันของทุกภาคการศึกษา 
4. ติตามประกาศวันรับแบบยืนยันของทุกภาคการศึกษา 
5. ติดตามประกาศกิจกรรมกองทุน 
6. ดาวน#โหลดแบบฟอร#มตMาง ๆ เก่ียวกับการกู/ยืม 

Facebook 
Kasemloan Studentloan 

1. ติดตามขMาวสารทุกอยMางของกองทุนกู/ยืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการออมเงิน 

ป̂ 2562 2563 2564 2565 
เดือน จํานวนเงิน

ออม 
จํานวนเงิน

ออม 
จํานวนเงิน

ออม 
จํานวนเงิน

ออม 
ม.ค. 60.00 780.00 1,500.00 2,220.00 
ก.พ. 120.00 840.00 1,560.00 2,280.00 
มี.ค. 180.00 900.00 1,620.00 2,340.00 
เม.ย. 240.00 960.00 1,680.00 2,400.00 
พ.ค. 300.00 1,020.00 1,740.00 2,460.00 
มิ.ย. 360.00 1,080.00 1,800.00 2,520.00 
ก.ค. 420.00 1,140.00 1,860.00 2,580.00 
ส.ค. 480.00 1,200.00 1,920.00  
ก.ย. 540.00 1,260.00 1,980.00  
ต.ค. 600.00 1,320.00 2,040.00  
พ.ย. 660.00 1,380.00 2,100.00  
ธ.ค. 720.00 1,440.00 2,160.00  

 

บันทึกการแต2งกายไม2เรียบร�อย หากเตือนครบ 3 คร้ังนักศึกษาถกูตัดสิทธ์ิในการกู�ยืมทันที  

เตือนคร้ังที่ 1 เร่ือง....................... 
วันที่ ..................... 
โดย ...................................... 

เตือนคร้ังที่ 2 เร่ือง ......................  
วันที่ ..................... 
โดย ...................................... 

เตือนคร้ังที่ 3 เร่ือง..................... 
วันที่ ..................... 
โดย ...................................... 

คร้ังที่ 4 ส2งบทความเก่ียวกับภยั
อันตรายเร่ืองการแต2งกาย 
วีนที่ ................................ 
โดย ............................................. 

คร้ังที่ 5 ตัดค2าเล2าเรียน 
จํานวน ........................ บาท 
วันที่ ................................... 
โดย ............................................ 

คร้ังที่ 6 ตัดสิทธิ์การกู�ยมืตลอดป, 
ป, ......................... 
วันที่ ................................... 
โดย ............................................ 

 

 



 

สาเหตุการหยุดกู�ยืม กู�ยืมแบบ กยศ. กู�ยืมแบบ กรอ. 
ลาออก  ไม2ศึกษาต2อท่ีอ่ืน 
หรือสําเร็จการศึกษา 

ติดตMอธนาคารเพ่ือชําระคืน
ภายใน 2 ป̂ ไมMเสียดอกเบ้ีย ป̂
ท่ี 3 ต/องชําระคืนภายใน 15 
ป̂ ดอกเบ้ียร/อยละ 1 ตMอป̂  

ติดตMอธนาคารเพ่ือชําระคืน
เมื่อรายได/ผู/กู/ถึง 16,000 บาท
ตMอเดือน รายงานรายได/กMอน
เดือนมีนาคมของทุกป̂ 

ลาออก ศึกษาต2อท่ีอ่ืน กรณีกู/ยมืตMอ ให/ติดตMอ
สถานศึกษาใหมMเพ่ือทําสัญญา
ใหมM กรณไีมMกู/ยมืตMอ ติดตMอ
แจ/งสถานภาพท่ีธนาคารวMา
กําลังศึกษา 

กรณีกู/ยมืตMอ ให/ติดตMอ
สถานศึกษาใหมMเพ่ือทําสัญญา
ใหมM กรณไีมMกู/ยมืตMอ ติดตMอ
แจ/งสถานภาพท่ีธนาคารวMา
กําลังศึกษา 

รักษาสถานภาพ แจ/งสถานภาพวMากําลังรักษา
สถานภาพกMอนเดือน
กรกฎาคม ของทุกป̂ 

แจ/งสถานภาพวMากําลังรักษา
สถานภาพกMอนเดือนมีนาคม 
ของทุกป̂ 

เรียนปกติไม2กู�ยืมต2อ ติดตMอสถานศึกษาขอหนังสือ
รับรองการเปXนนักศึกษาเพ่ือ 
แจ/งสถานภาพท่ีธนาคารวMา
กําลังศึกษา กMอนเดือน
กรกฎาคม ของทุกป̂ 

ติดตMอสถานศึกษาขอหนังสือ
รับรองการเปXนนักศึกษาเพ่ือ 
แจ/งสถานภาพท่ีธนาคารวMา
กําลังศึกษา กMอนเดือนมีนาคม 
ของทุกป̂ 

กู�ยืมระดับมัธยม แบบ กยศ.  ชําระหน้ีรวมหลังจากสําเร็จ
การศึกษา ปลอดดอกเบ้ีย 2 ป̂ 
ป̂ท่ี 3 ติดตMอชําระทันที 

ป̂การศึกษา 2563 ติดตMอ
กองทุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขอหนังสือรับรองการเปXน
นักศึกษาเพ่ือไปย่ืนธนาคาร 
ขอผMอนผันการชําระหน้ี 

สถานท่ีติดต2อ  

     กรณีชําระคืน และแจ/งรายได/ติดตMอธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารอิสลามแหMง
ประเทศไทย 

     กรณีแจ/งสถานภาพ ติดตMอสถานศึกษาเพ่ือขอหนังสือรับรองการเปXนนักศึกษา เพ่ือนําไปย่ืน
ตMอ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย 

วิธีการชําระหน้ีคืน 



 

 

ผิดนัดชําระหนี้ คือ การไมMตดิตMอชําระหน้ีตามกําหนด หรือชําระหน้ีไมMครบยอดท่ีกําหนดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผลกระทบการผิดนัดชําระหนี้ ถูกฟfองร/องดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยข้ันตอนการดําเนินคดีมี
ดังตMอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบของการผิดนัดชําระหน้ี 

โจทกL(กยศ./กรอ.)ย่ืนฟ_องคดีต2อศาล 

ส2งหมายเรียก และสําเนาคําฟ_อง 

นัดวันไกล2เกล่ีย ให�การ และสืบพยาน 

จําเลย (ผู�กู�และผู�คํ้า) มาศาล ไกล2เกลี่ย จําเลย (ผู�กู�และผู�คํ้า) ไม2มา 

ตกลงได� ตกลงไม2ได� 

ถอนฟ_อง จําหน2ายคดี 

พิพากษาคดีตามยอม 

ย่ืนคําให�การ ไม2ย่ืนคําให�การ 

ส2งเอกสาร/สืบพยานฝ̀ายเดียว 

สืบพยานโจทกL/จําเลย 

พิพากษาคดี 



อ.แววระวี  ชนะนนทL 

โทร. 08-9130-1731 (TRUE) 

วันหยุด เสารL อาทิตยL 

อ.กรพินธุL พนาพิสุทธิ์จามร 

โทร. 08-9521-4007 (TRUE) 

วันหยุด จันทรL อาทิตยL 

อ.พิสมัย  บญุกัณฑL 

โทร. 08-1296-7997 (AIS) 

วันหยุด จันทรL อาทิตยL 

อ.สุชาติ  อินตhะกiอน 

โทร. 08-5260-2335 (AIS) 

วันหยุด ศุกรL อาทิตยL 

อ.จันทรLพิมพL  ทองศรีแก�ว 

โทร. 08-4359-9529 (TRUE) 

วันหยุด พุธ  อาทติยL 

อ.กนกวรรณ หิมมะ 

โทร. 08-9725-7078 (DTAC) 

วันหยุด พุธ  อาทติยL 

อ.วิริญ  ศิริสัมพันธL 

โทร. 08-0259-0887 (TRUE) 

วันหยุด จันทรL อาทิตยL 

อ.สาวิตรี เอ่ียมมะวัน 

โทร. 09-7242-3607 (TRUE) 

วันหยุด อังคาร อาทิตยL 

 

กรุณาติดต2อวันทําการ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

ประจําวิทยาเขตพัฒนาการ ประจําวิทยาเขตร2มเกล�า 



ลําดับ กิจกรรม ป,การศึกษา 2561 
1 สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#  ปฏิบัติกMอนการรับคูMมอืการกู/ยืม 
2. ย่ืนกู/ยืมภาคเรียนที ่1/2561 ย่ืนกู/ผMาน www.studentloan.or.th  กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมอืข/อ 15 

– 20 กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอืข/อ 15 – 19 และ 27 บันทกึการ
ตรวจสอบการย่ืนกู/ยืมในหน/าใบนําสMงสัญญาป̂ 2561 

3. อนุมติั พิมพ#สัญญา  พิมพ#สัญญาผMาน www.studentloan.or.th 
กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 19 และ 23 - 26 
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอืข/อ 15 – 19 และ 28 – 31 

4. นําสMงสัญญา พิมพ#สัญญาพาผู/คํ้าประกันไปลงนาม อยูMกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ลงนาม
ที่มหาวทิยาลัย อยูMตMางจังหวัดลงนามที่อําเภอทีอ่าศัยในภูมิลําเนานัน้ ๆ 
พร/อมเตรียมเอกสารข/อ 32 นําสMงภายใน 7 วันหลังจากได/รับอนุมัต ิ

5. แก/ไขสัญญา (ถ/ามี) การแก/ไข
สัญญาทําให/เงินเข/าช/ากวMากําหนด 

แก/ไขครัง้ที่ 1 วันที่ .......................โดย........................ 
แก/ไขครัง้ที่ 2 วันที่ .......................โดย........................ 
แก/ไขครัง้ที่ 3 วันที่ .......................โดย........................ 

6. รับสัญญา และแบบยืนยันคืน บันทึกการรับคืนที่ กท.304 (2/2561) 
7. ย่ืนกู/ยืมภาคเรียนที ่2/2561 ย่ืนกู/ผMาน www.studentloan.or.th  

กู/ยืม กยศ. และ กรอ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 40 – 41  
บันทึกการตรวจสอบการย่ืนกู/ยืมในหน/า กท.304 (2/2561) 

8. พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 2/2561 

ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

9. ย่ืนยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 2/2561
และ 3/2561 (ถ/ามี) 

ย่ืนยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ย่ืนผMาน 
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34 

10. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค 
2/2561 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 

11. เซ็นแบบยืนยัน  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกู/ยืม 
..............................
บาท 
 

เซ็นยอดกู/ยืม 
..............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..............................บาท 

เซ็นยอดกู/ยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 

วงเงินคงเหลือ .......................................บาท 
12. แก/ไขแบบยืนยัน (ถ/ามี) การแก/ไข

มีผลทําให/เงินเข/าช/ากวMากําหนด 
�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

13. รับแบบยืนยันคืน เพ่ือเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเรจ็การศึกษา และชําระหนี้คืน 
บันทึกรับ 2/2561 ที่ กท.304 (1/2562) 
รับแบบยืนยัน 3/2561 คืน (ถ/ามี) ................................. 

14. 
 

รับใบเสร็จตัวจริงคืน เพ่ือเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม 
ติดตามประกาศการรับคืนได/ที่ loan.kbu.ac.th 

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป̂การศึกษา 2561 เลขท่ีสญัญา 61/.... .... .... .... 



 

ลําดับ กิจกรรม ป,การศึกษา 2562 
1 สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#   

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วนัที ่.......................... 
2. ย่ืนกู/ยืมภาคเรียนที ่1/2562 ย่ืนกู/ผMาน www.studentloan.or.th 

กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 20 
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอืข/อ 15 – 19 และ 27 
เมื่อย่ืนกู/ยืมแล/วปฏิบัติตามข/อ 40 และ 41 เพ่ือรับ กท.304 
บันทึกการตรวจสอบการย่ืนกู/ยืมในหน/า กท.304 (1/2562) 

3. พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2562 

ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ย่ืนยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2562 ย่ืนยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ย่ืนผMาน 
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34 

5. เซ็นแบบยืนยัน  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกู/ยืม 
..........................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..........................บาท 
วันที ่
.......................... 

เซ็นยอดกู/ยืม 
............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.............................บาท 
 
วันที.่............................. 

เซ็นยอดกู/ยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 
 
วันที.่....................... 

 
วงเงินคงเหลือ .........................บาท 

6. แก/ไขแบบยืนยัน (ถ/ามี) การแก/ไข
มีผลทําให/เงินเข/าช/ากวMากําหนด 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

7. รับแบบยืนยันคืน  เพ่ือเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเรจ็การศึกษา และชําระหนี้คืน 
บันทึกรับ 1/2562 ที่ กท.304 (2/2562) 
บันทึกรับ 2/2562 ที่ กท.304 (1/2563) 

8. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค 
2/2562 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที ่2 /2562 
ตัวอยMางข/อ 34 

9. รับใบเสร็จตัวจริงคืน เพ่ือเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม 
ติดตามประกาศการรับคืนที ่loan.kbu.ac.th 

 

 

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป̂การศึกษา 2562 เลขท่ีสญัญา 61/.... .... .... .... 



 

ลําดับ กิจกรรม ป,การศึกษา 2563 
1 สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#   

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วนัที ่.......................... 
2. ย่ืนกู/ยืมภาคเรียนที ่1/2563 ย่ืนกู/ผMาน www.studentloan.or.th 

กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 20 
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอืข/อ 15 – 19 และ 27 
เมื่อย่ืนกู/ยืมแล/วปฏิบัติตามข/อ 40 และ 41 เพ่ือรับ กท.304 
บันทึกการตรวจสอบการย่ืนกู/ยืมในหน/า กท.304 (1/2563) 

3. พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2563 

ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ย่ืนยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2563 ย่ืนยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ย่ืนผMาน 
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34 

5. เซ็นแบบยืนยัน  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกู/ยืม 
..........................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..........................บาท 
วันที ่
.......................... 

เซ็นยอดกู/ยืม 
............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.............................บาท 
 
วันที.่............................. 

เซ็นยอดกู/ยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 
 
วันที.่....................... 

 
วงเงินคงเหลือ .........................บาท 

6. แก/ไขแบบยืนยัน (ถ/ามี) การแก/ไข
มีผลทําให/เงินเข/าช/ากวMากําหนด 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

7. รับแบบยืนยันคืน  เพ่ือเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเรจ็การศึกษา และชําระหนี้คืน 
บันทึกรับ 1/2563 ที่ กท.304 (2/2563) 
บันทึกรับ 2/2563 ที่ กท.304 (1/2564) 

8. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค 
2/2563 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที ่2/2563 
ตัวอยMางข/อ 34 

9. รับใบเสร็จตัวจริงคืน เพ่ือเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม 
ติดตามประกาศการรับคืนที ่loan.kbu.ac.th 

 

 

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป̂การศึกษา 2563 เลขท่ีสญัญา 61/.... .... .... .... 



 

ลําดับ กิจกรรม ป,การศึกษา 2564 
1 สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#   

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วนัที ่.......................... 
2. ย่ืนกู/ยืมภาคเรียนที ่1/2564 ย่ืนกู/ผMาน www.studentloan.or.th 

กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 20 
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอืข/อ 15 – 19 และ 27 
เมื่อย่ืนกู/ยืมแล/วปฏิบัติตามข/อ 40 และ 41 เพ่ือรับ กท.304 
บันทึกการตรวจสอบการย่ืนกู/ยืมในหน/า กท.304 (1/2564) 

3. พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2564 

ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ย่ืนยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2564 ย่ืนยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ย่ืนผMาน 
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34 

5. เซ็นแบบยืนยัน  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกู/ยืม 
..........................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..........................บาท 
วันที ่
.......................... 

เซ็นยอดกู/ยืม 
............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.............................บาท 
 
วันที.่............................. 

เซ็นยอดกู/ยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 
 
วันที.่....................... 

 
วงเงินคงเหลือ .........................บาท 

6. แก/ไขแบบยืนยัน (ถ/ามี) การแก/ไข
มีผลทําให/เงินเข/าช/ากวMากําหนด 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

7. รับแบบยืนยันคืน  เพ่ือเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเรจ็การศึกษา และชําระหนี้คืน 
บันทึกรับ 1/2564 ที่ กท.304 (2/2564) 
บันทึกรับ 2/2564 ที่ กท.304 (1/2565) 

8. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค 
2/2564 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที ่2/2564
ตัวอยMางข/อ 34 

9. รับใบเสร็จตัวจริงคืน เพ่ือเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม 
ติดตามประกาศการรับคืนที ่loan.kbu.ac.th 

 

 

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป̂การศึกษา 2564 เลขท่ีสญัญา 61/.... .... .... .... 



 

ลําดับ กิจกรรม ป,การศึกษา 2565 
1 สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#   

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วนัที ่.......................... 
2. ย่ืนกู/ยืมภาคเรียนที ่1/2565 ย่ืนกู/ผMาน www.studentloan.or.th 

กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 20 
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอืข/อ 15 – 19 และ 27 
เมื่อย่ืนกู/ยืมแล/วปฏิบัติตามข/อ 40 และ 41 เพ่ือรับ กท.304 
บันทึกการตรวจสอบการย่ืนกู/ยืมในหน/า กท.304 (1/2565) 

3. พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 

ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ย่ืนยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2565 ย่ืนยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ย่ืนผMาน 
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34 

5. เซ็นแบบยืนยัน  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกู/ยืม 
..........................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..........................บาท 
วันที ่
.......................... 

เซ็นยอดกู/ยืม 
............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.............................บาท 
 
วันที.่............................. 

เซ็นยอดกู/ยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 
 
วันที.่....................... 

 
วงเงินคงเหลือ .........................บาท 

6. แก/ไขแบบยืนยัน (ถ/ามี) การแก/ไข
มีผลทําให/เงินเข/าช/ากวMากําหนด 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

�1 วันที่................. 
�2 วันที่ ............... 
�3 วันที่................. 

7. รับแบบยืนยันคืน  เพ่ือเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเรจ็การศึกษา และชําระหนี้คืน 
บันทึกรับ 1/2565 ที่ กท.304 (2/2565) 
บันทึกรับ 2/2565 วันที่ ...................................... 

8. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค 
2/2565 
กรุณาย่ืนยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที ่2/2565 
ตัวอยMางข/อ 34 

9. รับใบเสร็จตัวจริงคืน เพ่ือเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม 
ติดตามประกาศการรับคืนที ่loan.kbu.ac.th 

 

 

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป̂การศึกษา 2565 เลขท่ีสญัญา 61/.... .... .... .... 



 

 

สําหรับอาจารยLกองทุนกู�ยืมประทบัตรา บันทึกการรับแบบยืนยันคืนภาคเรียนท่ี 1/2565 วันท่ี ........................... 

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช2องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช2อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป̂เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... ....  เบอร#โทรศัพท#....................................... 

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดตMอคุณ .....................................................เบอร#โทรศัพท# ............................... 

ภาคเรียนท่ี 3/2565 ข/าพเจ/ามีความประสงค#จะ � ลงทะเบียนเรียน � ไมMลงทะเบียนเรียน 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปeญหาข/าพเจ/าสะดวกติดตMอแก/ไขวิทยาเขต �รMมเกล/า �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีข/าพเจ/าได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมหรือไมM � ไมMได/ � ได/ทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ให/เรียบร/อยกMอนมาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาให/เรียบร/อย จึงทําการยื่นยอดคMาเลMาเรียนลMาสุด กMอนทําการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกู/ยืมไมMเพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียคMาปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
2/2565 กรุณานําใบน้ีมาสMงกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยLกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �รMมเกล/า �พัฒนาการ 
�สMงยอดลงทะเบียน � สMงยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ#ยอดเงินกู/ 2/2565 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยLกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกต/อง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผู/แก/ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผู/แก/ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน  
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป^ หลักสูตร � ใบยื่นกู/  
�สมุดออม+บทความ � บัตรประชาชนผู/กู/ 
�จิตอาสา …… ช่ัวโมง 
แก/ไข 1.......................................................................... 
ผู/แก/ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แก/ไข 2.......................................................................... 
ผู/แก/ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจ/งยอดการกู/ยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 2/2565 เลขท่ีสญัญา 61/.... .... .... .... 



 

สําหรับอาจารยLกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

บันทึกการเข/า
ประชุมโครงการ

เสริมสร/างจิตสํานึก
การชําระหน้ีคืน 

 
 
บันทึกการรับแบบยืนยันคืนภาคเรียนท่ี 2/2564 วันท่ี ........................... 
 

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช2องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช2อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป̂เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... ....  เบอร#โทรศัพท#....................................... 

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดตMอคุณ .....................................................เบอร#โทรศัพท# ............................... 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปeญหาข/าพเจ/าสะดวกติดตMอแก/ไขวิทยาเขต �รMมเกล/า �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีข/าพเจ/าได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมหรือไมM � ไมMได/ � ได/ทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ให/เรียบร/อยกMอนมาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาให/เรียบร/อย จึงทําการยื่นยอดคMาเลMาเรียนลMาสุด กMอนทําการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกู/ยืมไมMเพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียคMาปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
1/2565 กรุณานําใบน้ีมาสMงกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
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ตรวจสอบเอกสารครบถ/วน และลายเซ็นถูกต/อง 
 
โดย .......................................วันท่ี ............................. 

ตรวจสอบสัญญาโดยละเอียด  
� ถูกต/อง โดย ............................. วันท่ี .................... 
� แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผู/แก/ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผู/แก/ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
ยืนยันสัญญาผ2านระบบ วันท่ี ................................... 
� สมุดบัญชีช่ือไมMตรง � สมุดบัญชีเลขไมMตรง 
� อื่น ๆ ………………………………………………………… 
ผู/แก/ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

สําหรับอาจารยLกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
สMงยอดเงิน 1/2561 จํานวน ...............................บาท 
วันท่ี ....................................... 
� แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผู/แก/ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผู/แก/ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
ยืนยันยอด 1/2561 จาํนวน ........................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

 

 

 

ใบนําสMงสัญญา ป̂การศึกษา 2561 เลขท่ีสญัญา 61/.... .... .... .... 



บันทึก 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 START สมัครเรียน 
เตรียม
เอกสาร
กู�ยืม 

ยื่นเอกสาร
กู�ยืม 

สัมภาษณ� 

ยื่นกู�ผ�าน
ระบบภาค 
1  

รอผลอนุมัติ อนุมัติ 

นําส�ง
สัญญา 

พิมพ�
สัญญา 

ผู�คํ้าเซ็นสัญญา 

 

รอผล
ตรวจสอบ
สัญญา 

สัญญา
เรียบร�อย 

ยื่นยอด
ค�าลงทะเบียน
เรียน 

เซ็นแบบ
ยืนยัน 

รอผล
ตรวจสอบ
แบบยืนยนั 

แบบยืนยัน
เรียบร�อย 

ตรวจสอบ
การโอนเงิน 

เงินเข�า
บัญชี

เรียบร�อย 

รับแบบ
ยืนยันคืน 

ยื่นกู�ผ�าน
ระบบภาค 

2 

ลงทะเบียน
เรียน 

ยื่นยอด
ค�าลงทะเบีย

นเรียน 

เซ็นแบบ
ยืนยัน 

 



 

 

 

 

 




