


  

 

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจาํป&การศึกษา 2562 

ประเภท �ลักษณะท่ี 1 (กยศ.เดมิ) �ลักษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม) �ลักษณะท่ี 3 �ลักษณะท่ี 4 

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

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

เบอร-โทรศัพท-นักศึกษา ...................................................... Line : ……………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………..  

Facebook :……………………………………………………………….. 

รหัสผ@าน เขAา e-studentloan ……………………………………………………………………….. 

ข้ันตอนการย่ืนกูAยืม 

1. สมัครเรียน และลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2. รับแบบฟอร-มขอกูAยืมเงิน ณ หAองกองทุนเงินใหAกูAยืมเพ่ือการศึกษา หรือ ดาวน-โหลดไดAท่ี 

http://loan.kbu.ac.th 
3. ย่ืนแบบฟอร-มขอกูAยืมเงิน โดยเตรยีมเอกสารตามแบบคําขอกูAยืมเงินท่ี หAองกองทุนเงิน

ใหAกูAยืมเพ่ือการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
4. เมื่อย่ืนแบบฟอร-มขอกูAยมืเงินแลAว เขAาสัมภาษณ-โดยคณะกรรมการกองทุนกูAยืมเพ่ือ

การศึกษา ณ � วิทยาเขตร@มเกลAา � วิทยาเขตพัฒนาการ เจAาหนAาท่ีออกลําดับทุน  

62/.... .... .... ....  โดย .................................  วันท่ี ................................... 

ระบบ e-studentloan 



บันทึกการตรวจสอบเอกสาร � เอกสารครบ � เอกสารไม-ครบ 62/.... .... .... .... 

เอกสาร
นําส-ง 

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

 1.รูปถ@ายของนักศึกษาขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป (รูปถ@ายไม@เกิน 6 
เดือน) 

  

 2.สําเนาทะเบียนบAานนักศึกษา จํานวน 1 แผ@น   
 3.สําเนาบัตรประชาชนนักศึกษา จาํนวน 1 แผ@น   
 4.สําเนาทะเบียนบAานบิดา/ผูAปกครอง จาํนวน 1 แผ@น   
 5.สําเนาบัตรประชาชนบิดา/ผูAปกครอง จํานวน 1 แผ@น   
 6.สําเนาทะเบียนบAานมารดา/ผูAปกครอง จํานวน 1 แผ@น   
 7.สําเนาบัตรประชาชนมารดา/ผูAปกครอง จํานวน 1 แผ@น   
 8.หนังสือรับรองรายไดAครอบครัว กยศ./กรอ.102 (ใชAกรณีประกอบ

อาชีพอิสระ) 
  

 9.สําเนาบัตรขAาราชการผูAรับรองรายไดA (ท่ีไม@หมดอายุ) จํานวน 1 
แผ@น 

  

 10.หนังสือรับรองการเปZนขAาราชการ จาํนวน 1 แผ@น   
 11.สําเนาบัตรประชาชนผูAรับรองรายไดA (กรณีแนบหนังสือรับรอง

การเปZนขAาราชการ) จํานวน 1 แผ@น 
  

 12.หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน (ใชAกรณีมีเงินเดือน
ประจํา)  �บิดา � มารดา � ผูAปกครอง 

  

 13.หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย-แนะแนว หรืออาจารย-ท่ี
ปรึกษา 

  

 14.แผนผังแสดงท่ีต้ังของท่ีอยู@อาศัย   
 15.รูปถ@ายท่ีอยู@อาศัยของบิดามารดา หรือผูAปกครอง และนักศึกษา 

ตามภูมิลําเนา 
  

 16.สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (วฒิุการศึกษา)   
 17.แบบยืนยันการเขAาร@วมกิจกรรมจิตอาสา จาํนวน 1 กจิกรรม   
 18.อื่น ๆ เช@น �สําเนาใบมรณบัตร �สําเนาใบหย@า �หนังสือ

รับรองสถานภาพ  

  

 19.เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ    



เมื่อเขAาสมัภาษณ-เรียบรAอยมีขAอความใน http://reg.kbu.ac.th ว@า “นักศึกษาส@งแบบ
คําขอกูAยืมป_ 2562 แลAว อยู@ระหว@างการตรวจสอบเอกสารดูประกาศทุก ๆ 3 วัน” 

5. ย่ืนเพ่ือขอรหัสผ@านท่ี http://www.studentloan.or.th (กรณีผูAกูAต@อเน่ืองท่ีเคยมี
รหัสผ@านแลAวใหAขAามไปทําขAอ 15 ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. สําหรับผูAกูAยืมรายใหม@ ไม@เคยย่ืนขอรหัสผ@าน ปฏิบัตดิังน้ี 
7. ย่ืนขอรหัสผ@านท่ี http://www.studentloan.or.th   เลือก ระบบ e-studentloan 

นักเรียน/นักศึกษา  
8. คลิก “ลงทะเบียนขอรหัสผ@าน”  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.studentloan.or

ลงทะเบียนขอรหัสผ@าน 

ระบบ e-studentloan 

นักเรียน/นักศึกษา 



9. บันทึกขAอมูลของนักศึกษาลงไปตามช@องท่ีระบุ เมื่อบันทึกขAอมูลเรียบรAอย คลิก 
“ลงทะเบียน” e-mail ควรเปZน gmail.com และ e-mail สามารถเขAาเช็ครหัส OTP 
เพ่ือยืนยันขAอมูลไดA หรือเลือกการส@ง OTP ทางโทรศัพท-มือถือ 

 

 

 

 

 

 

10. เปfด e-mail กองทุนจะนําส@งรหัส OTP เขAาในกล@องจดหมาย หากไม@พบใหA
ตรวจสอบท่ีจดหมายขยะ หรือนํา OTP จากขAอความในโทรศัพท-มือถือ 
  
 เขAา e-mail ท่ีลงทะเบียนไวAในขAางตAน เพ่ือนํารหัส OTP มากรอกขAอมูล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

กรุณา
กรอก
ขAอมูลใหA
เปZน
ปgจจุบัน 

ลงทะเบียน 



เมื่อไดAรหัส OTP นํารหัสมากรอกลงในระบบภายใน 10 นาที หากใส@แลAวไม@สามารถ
ดําเนินการไดAข้ึนว@ารหัสผิดใหAขอรหัส OTP ใหม@ เขAาตรวจสอบ e-mail อีกครั้งใหAนํา
รหัส OTP ท่ีเขAาล@าสุดมาใส@ 

 

 

 

 

 

11. ระบุรหัสผ@าน ยืนยันรหัสผ@าน คําถามกันลืม คลิก “ตกลง” 

 

 

 

 

 

 

 

ตกลง 

ใส- OTP 

ยืนยันข�อมูล 



12. ระบบข้ึนขAอมูลมาใหAตรวจสอบขAอมูลของนักศึกษา  เลขบัตรประชาชน ช่ือ – สกุล วัน
เดือนป_เกิด และ e-mail เพ่ือใหAตรวจสอบความถูกตAองอีกครั้ง หากไม@ถูกตAอง
ดําเนินการแกAไขใหAถูกตAอง เมื่อถูกตAองแลAว คลิก “ยืนยันการลงทะเบียน”  
 

 

 

 

 

 

 

13. ปhอนขAอมูลป_การศึกษาท่ีลงทะเบียน ระดับการศึกษา ช้ันป_  เมื่อตรวจสอบถูกตAอง คลิก 
“ยืนยันการลงทะเบียน” 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันการลงทะเบียน 

ยืนยันการลงทะเบียน 



14. ขAอมูลแจAงว@า นักศึกษารอประมาณ 1 ช่ัวโมง หรือ 1 วันทําการ แลAวเขAามาทําการ
ข้ันตอนต@อไป 

 

 

 

 

 

 

15. ข้ันตอนการย่ืนกูAยืมท่ี http://www.studentloan.or.th  ระบบ e-studentloan 
นักเรียน/นักศึกษา (เขAาระบบตามขAอ 5) 

16. คลิก “ผูAมีรหัสผ@านแลAว”  

 

 

 

 

 

 

 

ออกจากระบบ 

ผู�มีรหัสผ-านแล�ว 



17. บันทึกขAอมูลเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ@านท่ีตั้งไวA ไม@ควรเปลี่ยนเพ่ือง@ายต@อการ
ตรวจสอบ ก@อนทําการใด ๆ กรุณาใส@รหัส OTP ตามขAอ 10 ทุกครั้งก@อนข้ันตอนต@อไป 

 

 

 

 

 

18. ทําการย่ืนแบบคําขอกูAยืมเงินผ@านระบบโดย คลิก ท่ี “ป_การศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป&การศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 

เข�าสู-ระบบ 



19. คลิก ท่ี “แบบคําขอกูA”  กรณีผูAกูAยมืรายใหม@ใหAเลือกแบบคําขอกูAยมืเงิน   

 

 

 

 

 

 

กรณผีูAกูAยืมต@อเน่ืองจากสถาบันอ่ืน ใหAเลือกดAานล@างท่ีเปZนกรณียAายสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคําขอกูAยืม 

แบบคําขอกูAยืม 



การย่ืนกู�ยืมแบบลักษณะท่ี 1 (กยศ.เดิม) เร่ิมข�อ 20  

กู�ยืมแบบลักษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม)เร่ิมข�อ 27 

20. กรณีผูAกูAยืมแบบลักษณะท่ี 1 คือผูAกูAยืมท่ีไม@อยู@ในเง่ือนไขของการกูAยืมแบบลักษณะท่ี 2 มี
รายไดAครอบครัวไม@เกิน 200,000 บาท ต@อป_ ไม@เคยเปZนผูAกูAยืมแบบ กรอ. สถาบันอ่ืนมา
ก@อน สามารถกูAยืมค@าเล@าเรียน และค@าครองชีพไดA ใหA คลิก “กยศ.ลักษณะท่ี 1” เลือก    
“อนุปริญญา,ปริญญาตรี” คลิก “ช้ันป_ท่ี ...” พิมพ-คําว@า “เกษมบัณฑิต” แลAว คลิก 
คAนหา จะข้ึนคําว@า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จแลAวใหA คลิก “ตกลง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตกลง 



 

เขAาไปบันทึกขAอมูลแบบคําขอกูAยืม  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ขAอ 1 บันทึกขAอมูลดังน้ี ระดับ “ปริญญาตรี” เวลาการศึกษาตามหลกัสูตร บันทึกตาม
หลักสตูรของนักศึกษา การเรียนการสอน "โครงการปกติ”  ช้ันป_ สําหรับนักศึกษารหัส 62 บันทึก 
“1” ส@วนนักศึกษารหัสอ่ืน ๆ ใหAนับช้ันป_เพ่ือบันทึกลงไป คณะ บันทึกตามคณะของนักศึกษา 
วิธีการกรอกขAอมูล ดหูนAา 12

ขAอ 2 ตรวจสอบขAอมูลเลขบัตรประชาชน ช่ือ – สกุล วันเดือนป_เกิด ท่ีอยู@ตามทะเบียน
บAาน ว@าถูกตAองเปZนปgจจุบันหรือไม@ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม@เปZนปgจจุบัน กรุณาติดต@อ กยศ. 
02-0164888 เพ่ือแกAไขขAอมูลใน www.studentloan.or.th ใหAถูกตAอง ก@อนทําการบันทึกขAอมูล
ต@อไป หากขAอมูลถูกตAองแลAว กรุณาบันทึกขAอมูลเลขประจําตัวนักศึกษา (ดูจากบัตรนักศึกษา) 
เบอร-โทรศัพท- ไม@ตAองใส@ขีด เช@น 0891314456 เปZนตAน และ ตรวจสอบ e-mail ของนักศึกษา 
ตลอดจน สถานะการกูAยืมท่ีผ@านมา 

ก@อนกรอกขAอมูล
กรุณาตรวจสอบท่ีช่ือ 
– สกุล และท่ีอยู@ตาม
ทะเบียนบAานหากไม@
เปZนปgจจุบันกรณุา
โทร 02-0164888  
เพ่ือแกAไขขAอมูลใหA
เปZนปgจจุบันก@อน กรณีเคยกูAยืมมาก@อน

กรุณาคลิกระดับท่ีเคย
กูAยืมใหAถูกตAอง 



 

62  01  01  4 45678 

 
คณะ คณะ 

รหัสตัวท่ี 
3-4 

 

ใส-คณะในระบบ รหัสตัว
ท่ี 3-4 

 

ใส-คณะในระบบ 

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

รหัสตัวท่ี 7 หลักสูตร เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
เลข 2 ใส@หลักสูตร 4 ป_ 
เลข 4 ใส@หลักสูตร 4 ป_ 
เลข 6 ใส@หลักสูตร 3 ป_ 

ยกเวAน คณะสถาปgตยกรรมศาสตร- 05014 ใส@หลักสูตร 5 ป_ 
 

 

 

ป&ท่ีเข�า
ศึกษา 

คณะ หลักสูตร สาขา 



ส@วนถัดมาขAอ 3 – ขAอ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขAอ 3 บันทึกขAอมูลอาชีพบิดา/มารดา  

กรณีสถานะอยู@ดAวยกัน บันทึกขAอมูลท้ังบิดาและมารดา รายไดAรวมต@อป_ของบิดา และ
มารดา ขAอมูลท่ีบันทึกตAองตรงกับหนังสือรับรองรายไดA หรือ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรอง
เงินเดือน ท่ีนําส@งกองทุนกูAยืมฯ 

กรณีสถานะ แยกกันอยู@ เสียชีวิต หย@ารAาง นักศึกษามีใครเปZนผูAดูแลใหAบันทึกขAอมูล
เฉพาะบุคคลน้ัน ๆ รายไดAต@อป_ของบุคคลน้ัน ๆ 

ขAอ 4 เลือกเง่ือนไขการกูAยืม นักศึกษาสามารถเลือกไดAเฉพาะค@าเล@าเรียน และค@าครอง
ชีพ เท@าน้ัน  

ต�องไม-คลิกค-าใช�จ-ายเกี่ยวเนื่อง 

เลือกธนาคารที่เปNดบญัช ีและเลือกรปูแบบการทําสัญญา 

บันทึกแบบ 

ยอมรับ 

ใส@ใหAตรงกับเอกสารท่ียื่นกูAยมืในครั้งแรก 



ขAอ 5 เลือกเง่ือนไขการโอนเงินผ@านบัญชีธนาคาร นักศึกษาเปfดบัญชีธนาคารใดใหAเลือก
ธนาคารน้ัน ๆ เพ่ือใหAเงินกูAยืมโอนเขAาบัญชีการกูAยืม และเลือกสัญญาการกูAยืมแบบท่ัวไป หรือแบบ
ตามหลักศาสนาอิสลาม 

ขAอ 6 ทําเครื่องหมายถูกเฉพาะกรณีเลือกบัญชีธนาคารอิสลามแห@งประเทศไทย ทํา
สัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 

ขAอ 7 อ@านขAอความและทําเครื่องหมายถูกในช@อง “ยอมรับ” 

เมื่อบันทึกขAอมูลเรียบรAอยแลAว คลิก “บันทึกแบบ” มีขAอความว@า คลิก “ok” แลAวคลิก 
“พิมพ-แบบคําขอกูAยืม” ใหAอยู@ใน 1 แผ@นกระดาษ ตรวจสอบความถูกตAอง พรAอมลงช่ือตัวบรรจง 
ไม@ตAองมีคําว@า นาย หรือ นางสาว ดAวยปากกาสีนํ้าเงิน นํามาส@งท่ีหAองกองทุนกูAยืมเพ่ือการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 1 แผ@น พรAอมสัญญากูAยืม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย-างการพิมพPแบบคําขอกู�ยืมออกจากระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ-ออกจากระบบ 1 แผ@น 
ลงช่ือไม@มีคํานําหนAา 

แบบคําขอกู้ยืม 

ok 



- หากนักศึกษาตAองการแกAไขการบันทึกขAอมูลในแบบคําขอกูAยืม นักศึกษาสามารถ
เขAาระบบไดAเมื่อทําการแกAไขเรียบรAอย ใหA คลิก “บันทึกแบบ” อีกครั้ง หรือ
นักศึกษาตAองการยกเลิกแบบคําขอกูAยืม นักศึกษา คลิก “ยกเลิกแบบ” แต@ถAา
ขAอมูลถูกตAองเรียบรAอยแลAว ทุกครั้งท่ีเขAาไปดูขAอมูลไม-ควรบันทึกแบบซํ้า  

21. รอผลการอนุมัติ สามารถดูประกาศการอนุมัติไดAท่ี http://reg.kbu.ac.th และ 
http://loan.kbu.ac.th  พรAอมดูประกาศวันปฐมนิเทศกองทุนกูAยืม ติดตามประกาศวัน
ปฐมนิเทศกองทุนเงินใหAกูA ยืมเพ่ือการศึกษา ท่ี http://loan.kbu.ac.th และ 
http://reg.kbu.ac.th คาดว@ามีการปฐมนิเทศในเดือนมิถุนายน (หากไม@เขAาปฐมนิเทศ 
นักศึกษาไม@สามารถกูAยืมในภาคการศึกษาถัดไปไดA) ในวันปฐมนิเทศสิ่งท่ีนักศึกษาตAอง
นํามาคือ คู@มือการกูAยืม และเอกสารเก่ียวกับกองทุนทุกอย@าง แต@งกายชุดนักศึกษาถูก
ระเบียบ กระโปรงไม@สั้นกว@าระดับเข@า ไม@สวมกางเกงยีนส- ไม@สวมรองเทAาแตะ ผAาคลุม
ฮีญาบอนุญาตเฉพาะ สีดํา สีกรม สีขาว เท@าน้ัน และกรุณาตรงต@อเวลา 

22. วิธีการเขAาระบบ http://reg.kbu.ac.th เพ่ือตรวจสอบขAอมูลเก่ียวกับการกูAยืม 
22.1  เขAา http://reg.kbu.ac.th คลิกเขAาสู@ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

เข�าสู-ระบบ 



22.2  ใส@รหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เช@น 620107412345 ช@องรหัส
ประจําตัว ใส@รหัสผ@านแรกครั้งแรก ตAองติดต@อศูนย-คอมพิวเตอร- เพ่ือขอรหัสการเขAา 
รหัสผ@านครั้งแรก คือ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีเขAารหัสผ@านไม@ไดAใหA
ติดต@อศูนย-คอมพิวเตอร-) คลิกเขAาสู@ระบบ 
 

 

 

 

 

22.3  คลิก ประกาศงานกองทุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศงานกองทุนฯ 

เข�าสู-ระบบ 



22.4  เลือกป_การศึกษาท่ีตAองการทราบขAอมูล เช@น 2562 มีขAอความข้ึนว@าในช@วงเวลาใด
ติดต@อและทําการใด ๆ แลAวบAาง 

 

 

 

 

 

 

 

22.5  กรณีขAอความมีไม@ครบสามารถนําเมาส-วางตรงขAอความเพ่ือขยายขAอความใหAชันเจน
มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

2562 



22.6  ช@องประเภท มีส@วนสําคัญของสัญลักษณ- นักศึกษาควรเขAาตรวจสอบขAอความอย@าง
นAอยสัปดาห-ละครั้งเพ่ือไม@พลาดการติดต@อในเรื่องเก่ียวกับกองทุนกูAยืม หากพบ
สัญลักษณ-รูปคน ใหAนักศึกษาติดต@อกองทุนกูAยืมด@วนท่ีสุด 

 

23 เมื่อนักศึกษาไดAรับการอนุมัติใหAกูAยืม นักศึกษาเขAาพิมพ-สญัญาการกูAยืม ปฏิบัติตามคู@มอืตัง้แต@ 
ขAอท่ี 15 – ขAอท่ี 19 เมื่อ คลิก “ป_การศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1” ขAอมูลข้ึนดังน้ี  ใหA คลิก 
“ทําสัญญากูAยืมเงิน” ก@อน คลิก ควรเปfดบัญชี (บัญชีตAองเปZนธนาคารเดียวกันกับท่ีย่ืนกูAยืม
ในระบบครั้งแรก) ใหAเรียบรAอยก@อนการพิมพ-สัญญา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ทําสัญญากูAยืมเงิน 



24 ระบบข้ึนคําว@าโปรดใส@รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือทําสญัญากูAยืมเงิน กยศ. คลิก  “ทําสัญญา”  

 

 

 

 

 

 

 

25 บันทึกขAอมูลสัญญา  

 

 

 

 

 

 

 

- ใหAนักศึกษาตรวจสอบขAอมูลขAอท่ี 1 ว@าถูกตAองตรงกับทะเบียนบAานท่ีเปZนปgจจุบัน
หรือไม@ หากมีการแกAไขกรุณาติดต@อ อาจารย-ท่ีกองทุนเงินใหAกูAยืมเพ่ือการศึกษา 

ทําสัญญา 



วิทยาเขตร@มเกลAา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 หAองกองทุนกูAยืม หรือวิทยาเขต
พัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 หAองกองทุนกูAยืม เพ่ือทําการยกเลิก
ขAอมูลท่ีไม@ถูกตAอง ทําการแกAไข แลAวรอผลการอนุมัติอีกครั้ง  

- หากถูกตAอง ตรวจสอบขAอมูลขAอ 2 ว@าเปZน “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ระดับ 
“ปริญญาตรี” หรือไม@  

- หากถูกตAอง ทําการบันทึกขAอมูลขAอ 3 ผูAคํ้าประกัน (คือ บิดา หรือมารดา เท@าน้ัน 
กรณีไม@มีบิดามารดา อนุญาตใหAผูAปกครองท่ีนามสกุลเดียวกับนักศึกษาอายุ 25 ป_
ข้ึนไป และไม@มีภาระหน้ีสินของกองทุน กยศ. หรือ กรอ.) เมื่อเลือกบิดา หรือ
มารดา แลAวขAอมูลท่ีอยู@ตามทะเบียนบAานจะปรากฏข้ึนตามช@องต@าง ๆ ใหAตรวจสอบ
ความถูกตAองว@าตรงกับทะเบียนบAานของผูA คํ้าประกันหรือไม@ หากไม@ตรงกรุณา
ติดต@ออาจารย-กองทุนกูAยืมเพ่ือทราบแนวทางการแกAไข 

- กรณีเปZนบุคคลอ่ืนท่ีไม@ใช@บิดา หรือมารดา ใชAไดAในกรณีท่ีบิดามารดาเสียชีวิตท้ัง 2 
คน หรือบิดามารดาไม@ส@งเสียเลี้ยงดูท้ัง 2 คน จึงจะใหAผูAอ่ืนเปZนผูAคํ้าประกันแทนไดA
ใหAเลือกสถานะว@าเปZนอะไร เช@น เปZน “นAา” ใส@ “นAา” แลAวการกรอกท่ีอยู@ตาม
ทะเบียนบAาน กรุณากรอกตามท่ีมีอยู@ในทะเบียนบAานเท@าน้ัน (หากไม@มีซอย ไม@มี
ถนนในทะเบียนบAานไม@ใหAกรอกเพ่ิมลงไป และกรุณาอย@าใส@เครื่องหมาย – ลงใน
ช@อง) กรอกเลขท่ีบัญชีใหAครบ แลAวกดบันทึก เมื่อกรอกเรียบรAอยรอระบบ
ตรวจสอบประมาณ 1 ช่ัวโมง แลAวกลับเขAามาพิมพ-สัญญาใหม@อีกครั้ง 

- กรณีนักศึกษาอายุไม@ถึง 20 ป_ ณ วันท่ีพิมพ-สัญญา นักศึกษาตAองทําการเลือกท่ีขAอ 
4 ทําเครื่องหมายช@อง “ผูAแทนโดยชอบธรรมเปZนบุคคลเดียวกับผูAคํ้าประกัน” 

- บันทึกเลข ท่ี บัญชี โดยดูจากสมุด บัญชี ท่ี นัก ศึกษาทําการ เปfด บัญชีจาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารอิสลามแห@งประเทศไทย เปZนบัญชี
ท่ีเปfดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท@าน้ัน (การเปfดบัญชีตAองตรงกับการเลือกใน
ข้ันตอนย่ืนกูAยืมในขAอ 20) เมื่อบันทึกเรียบรAอย คลิก “บันทึกสัญญา” ระบบจะข้ึน
ใหAตรวจสอบช่ือ-สกุล ของสมุดบัญชี หากถูกตAอง คลิก “ok”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- เมื่อคลิกบันทึกสัญญาแลAว ปุsมพิมพ-สัญญาจะปรากฎข้ึน ใหAคลิกท่ี “พิมพ-สัญญา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ-
สัญญา 

1.กรอกเลขท่ีบัญชี 

2. ตรวจสอบช่ือของบัญชี ถูกตAองกด ok 

3. บันทึกสัญญา 



คลกิ 

26 พิมพ-สัญญา ตรวจสอบขAอมูลความถูกตAองอีกครั้งก@อนพิมพ- กรุณาพิมพ-สัญญาออกมา
ท้ังหมด 6 แผ@น แผ@นละหนAา จํานวน 2 ชุด คําแนะนํา นักศึกษาควรนําสัญญาท่ีพิมพ-ใหA
อาจารย-ท่ีกองทุนกูAยืมตรวจสอบก@อนนําไปใหAผูAคํ้าประกันลงนาม กรณีผูAคํ้าประกันอยู@ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหAนักศึกษาพาผูAคํ้าประกันมาเซ็นสัญญาต@อหนAาอาจารย-กองทุน 
กรณีผูAคํ้าประกันอยู@ต@างจังหวัดไม@สะดวกมามหาวิทยาลัย ใหAนักศึกษาส@งสัญญาใหAผูAคํ้า
ประกันเซ็นสัญญาต@อหนAาเจAาหนAาท่ีท่ีอําเภอ โดยสามารถดาวน-โหลดหนังสือนําในการเซ็น
สัญญาไดAท่ี http://loan.kbu.ac.th ไปท่ีดาวน-โหลดแบบฟอร-ม ไปท่ีหนังสือขอความ
อนุเคราะห-เปZนพยาน เมื่อลงนามเรียบรAอยแลAวใหAนําสัญญามาส@งเรียงเอกสารตามขAอ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- วิธีการต้ังค-าหน�ากระดาษการพิมพPสัญญา  
1. เมื่อเปfดหนAาสญัญามาแลAว ดAานขวามือบน ไปท่ีรูปเฟuอง เลือก print และไปท่ี print 

preview (ตัวอย-างหมายเลข 1-3) 

 

2. ไปท่ี รูปเฟuอง อีกครั้ง ตั้งค@า Left =0 Right =0 Top=5 Bottom=0 Header 
Foodter ตั้งเปZน Empty ใหAทุกช@อง แลAวคลิก “ok” (ตัวอย-างหมายเลข 4-7) ไปท่ีรูป
เครื่องพิมพ- (ตัวอย-างหมายเลข 8) สั่งพิมพ- หนAา 1-6 (ตัวอย-างหมายเลข 9) สั่ง
จํานวน 2 ชุด (ตัวอย-างหมายเลข 10) คลิก “print” (ตัวอย@างหมายเลข 11) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณีคลิก “พิมพ-สัญญา” แลAวไม@ข้ึนใหAพิมพ- ใหAเขAาไปตั้งค@าเครื่อง ไปท่ีรูปเฟuอง หรือ กด Alt+X 

 

 

คลิกคําว@า “Compatibility View settings” หรือ การตั้งค@ามมุมองท่ีเขAากันไดA 
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มีคําว@า “studentloan.or.th” ข้ึนมาในช@อง Add this website: ใหAคลิกไปท่ี Add 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อคลิก Add แลAว คําว@า “studentloan.or.th” จะลงมาอยู@ช@องดAานล@าง 

 

 

 

 

 

 

 

� 

� 



วิธีการเซ็นสัญญา 

ตัวอย-างหน�าท่ี 1 กรอกวันออกบัตรและวันหมดอายุบัตรประชาชน ของผูAกูA (นักศึกษา) กรุณาดู
จากบัตรประชาชนตัวจริง ณ ปgจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกวันออกบัตรและวันหมดอายุบัตรประชาชน ผูAคํ้าประกัน(บิดาหรือมารดา)  กรุณาดูจากบัตร
ประชาชนตัวจริง ณ ปgจจุบัน (นักศึกษาเปZนผูAกรอกขAอมลูทุกช@อง) 

 

 

 

 

อายุ 

วันออกบัตรผูAกูA วันหมดอายผุูAกูA 

วันออกบัตรผูAค้ํา วันหมดอายผุูAค้ํา 



กรอกวันออกบัตรและวันหมดอายุบัตรประชาชน ผูAคํ้าประกัน(บิดาหรือมารดา)  กรุณาดูจากบัตร
ประชาชนตัวจริง ณ ปgจจุบัน (นักศึกษาเปZนผูAกรอกขAอมลูทุกช@อง) (เฉพาะกรณีผู�กู�ยืม (นักศึกษา) 
อายุไม-ถึง 20 ป&) 

 

 

 

 

 

ตัวอย-างหน�าท่ี 2 ช@องผูAใหAกูAยืมไม@ตAองทําใด ๆ  ท้ังสิ้น/ ช@องผูAกูAยืม(นักศึกษา)ลงนามต@อหนAา
อาจารย-หAองกองทุน /ช@องผูAคํ้าประกันลงนามต@อหนAาเจAาหนAาท่ีท่ีอําเภอ (หAามลงนามท่ีบAาน) ลง
นามใหAเหมือนการเซ็นสําเนาถูกตAองในทะเบียนบAานและบัตรประชาชน /ช@องผูAรับรองลายมือช่ือผูA
คํ้าประกัน เจAาหนAาท่ีท่ีอําเภอลงนามพรAอมตราประทับ หรือตรายางช่ือ และตําแหน@ง (เฉพาะกรณี
เซ็นท่ีอําเภอ ถAาพาผูAคํ้าประกันมามหาวิทยาลัยช@องน้ีไม@ตAองลงนาม) /ช@องพยาน 2 ช@อง อาจารย-ท่ี
กองทุนของมหาวิทยาลัยจะเปZนผูAลงนาม  

 

 

 

 

 

 

วันออกบัตรผูAแทนโดยชอบธรรม วันหมดอายุผูAแทนโดยชอบธรรม 



ตัวอย-างหน�าท่ี 3 และ 4 ช@องผูAกูAยืม(นักศึกษา)ลงนามต@อหนAาอาจารย-หAองกองทุน/ช@องผูAคํ้า
ประกันลงนามต@อหนAาเจAาหนAาท่ีท่ีอําเภอ (หAามลงนามท่ีบAาน) ลงนามใหAเหมือนการเซ็นสําเนา
ถูกตAองในทะเบียนบAานและบัตรประชาชน /ช@องผูAรับรองลายมือช่ือผูAคํ้าประกัน เจAาหนAาท่ีท่ีอําเภอ
ลงนามพรAอมตราประทับ หรือตรายางช่ือ และตําแหน@ง (เฉพาะกรณีเซ็นท่ีอําเภอ ถAาพาผูAคํ้า
ประกันมามหาวิทยาลัยช@องน้ีไม@ตAองลงนาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย-างหน�าท่ี 5 และ 6 ช@องผูAกูAยืม(นักศึกษา)ลงนามต@อหนAาอาจารย-หAองกองทุน /ช@องผูAคํ้า
ประกันลงนามต@อหนAาเจAาหนAาท่ีท่ีอําเภอ (หAามลงนามท่ีบAาน) ลงนามใหAเหมือนการเซ็นสําเนา
ถูกตAองในทะเบียนบAานและบัตรประชาชน /ช@องผูAรับรองลายมือช่ือผูAคํ้าประกัน เจAาหนAาท่ีท่ีอําเภอ
ลงนามพรAอมตราประทับ หรือตรายางช่ือ และตําแหน@ง (เฉพาะกรณเีซ็นท่ีอําเภอ ถAาพาผูAคํ้า
ประกันมามหาวิทยาลัยช@องน้ีไม@ตAองลงนาม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 การย่ืนกูAยืมกรณีผูAกูAแบบลักษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม) ดูวิธีทําตั้งแต@ขAอ 15 – 19 เปZนผูAกูAยืมท่ีอยู@
ในคณะสาขา ท่ีขาดแคลน กองทุนกูA ยืมฯ เปZนผูA กํ าหนด ไม@ เคยกูA ยืมแบบ กยศ. 
ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันอ่ืนมาก@อน หากรายไดAครอบครัวไม@เกิน 200,000 บาทต@อป_ 
สามารถกูAยืมค@าเล@าเรียน และค@าครองชีพไดA แต@หากรายไดAครอบครัวเกิน 200,000 บาทต@อ
ป_ กูAยืมไดAเฉพาะค@าเล@าเรียนเลือกการกูAยืมแบบลักษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม) ระดับการศึกษา 
เลือก “อนุปริญญา,ปริญญาตรี” ช้ันป_  นักศึกษารหัสข้ึนตAนดAวย 62.. เลือกช้ันป_ท่ี 1 ส@วน
นักศึกษารหัสอ่ืน ๆ ใหAนับช้ันป_ตามรหัสนักศึกษา ช่ือสถานศึกษา พิมพ-คําว@า “เกษม
บัณฑิต” แลAว คลิก คAนหา จะข้ึนคําว@า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ช่ือปริญญา ดูวิธีการเลือก
หนAา 33 เลือกเรียบรAอยแลAวคลิก ตกลง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตกลง 



วิธีการเลือกหลักสูตร และสาขาวิชาเอก 
รหัสนักศึกษาตัวที่ 

3-7 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชาเอก 

01014 บริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 
01094 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต นวตกรรมธุรกิจการคAาสมัยใหม@ 

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 วิศวกรรมไฟฟhา 

04042 วิศวกรรมศาสตร- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟhา 
04054 และ 04056 วิศวกรรมศาสตร- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 
04064 และ 04066 วิศวกรรมศาสตร- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร- 

04072 วิศวกรรมศาสตร- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
05014 สถาปgตยกรรมศาสตร- สถาปgตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปgตยกรรมศาสตร- 
05024 สถาปgตยกรรมศาสตร- ศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป� 
05034 สถาปgตยกรรมศาสตร- ศิลปบัณฑิต การออกแบบตกแต@งภายใน 
05054 สถาปgตยกรรมศาสตร- ศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ- 
06044 ศิลปศาสตร- ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟช่ัน 
06074 ศิลปศาสตร- ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม 
06084 ศิลปศาสตร- ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท@องเท่ียว 
06094 ศิลปศาสตร- ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย- 
61014 สถาบันพัฒนา

บุคลากรการบิน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน 

65014 สถาบันพัฒนา
บุคลากรการบิน 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบิน 

56014 ศิลปศาสตร- ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
56074 ศิลปศาสตร- ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม (นานาชาติ) 
07024 วิทยาศาสตร-และ

เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศ

คอมพิวเตอร- 
10014 พยาบาลศาสตร- พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร- 

 
 
 
 



บันทึกเรียบรAอย คลิก “ตกลง” ระบบข้ึนหนAาใหAกรอกขAอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขAอ 1 บันทึกขAอมูลตามตัวอย@าง ยกเวAน หลักสูตร คณะ ช้ันป_ บันทึกขAอมูลรหัสนักศึกษา
ของแต@ละบุคคล เฉพาะรหัสนักศึกษาข้ึนตAนดAวย 62... มีวิธีการดูหนAา 12 ดังน้ี 

ขAอ 2 ตรวจสอบขAอมูลเลขบัตรประชาชน ช่ือ – สกุล วันเดือนป_เกิด ท่ีอยู@ตามทะเบียน
บAาน ว@าถูกตAองเปZนปgจจุบันหรือไม@ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม@เปZนปgจจุบัน กรุณาติดต@อ กยศ. 
02-0164888 เพ่ือแกAไขขAอมูลใน http://www.studentloan.or.th ใหAถูกตAอง ก@อนทําการ
บันทึกขAอมูลต@อไป หากขAอมูลถูกตAองแลAว กรุณาบันทึกขAอมูลเลขประจําตัวนักศึกษา (ดูจากบัตร
นักศึกษา) เบอร-โทรศัพท- ไม@ตAองใส@ขีด เช@น 0891314456 เปZนตAน และ e-mail ของนักศึกษา  

 

 

 

ก@อนกรอกขAอมูล
กรุณาตรวจสอบท่ี 
ช่ือ-สกุล และท่ีอยู@
ตามทะเบียนบAาน 
หากไม@เปZนปgจจุบัน 
กรุณาโทรแจAง 02-
0164888 เพ่ือแกAไข

ใหAเรียบรAอยก@อน 



 

 

 

 

 

 

 

 

ขAอ 3 บันทึกขAอมูลอาชีพบิดา/มารดา (หากประสงค-กูAยืมค@าครองชีพทําเครื่องหมายถูก
หลังหมายเลข 3. � ขAาพเจAามีความประสงค-ขอรับค@าครองชีพ เน่ืองจากรายไดAครอบครัวไม@เกิน 
200,000 บาทต@อป_) หากรายไดAเกิน 200,000 บาทต@อป_ ไม@สามารถกูAยืมค@าครองชีพไดA 

กรณีสถานะอยู@ดAวยกัน บันทึกขAอมูลท้ังบิดาและมารดา รายไดAรวมต@อป_ของบิดา และ
มารดา ขAอมูลท่ีบันทึกตAองตรงกับหนังสือรับรองรายไดA หรือสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน 
ท่ีนําส@งกองทุนกูAยืมฯ 

กรณีสถานะ แยกกันอยู@ เสียชีวิต หย@ารAาง นักศึกษามีใครเปZนผูAดูแลใหAบันทึกขAอมูล
เฉพาะบุคคลน้ัน ๆ รายไดAต@อป_ของบุคคลน้ัน ๆ 

ขAอ 4 เลือกเง่ือนไขการกูAยืม กรณีนักศึกษากูAยืมค@าครองชีพ ทําเครื่องหมายถูก ท้ัง 3 
ช@อง  กรณีไม@กูAยืมค@าครองชีพ ทําเครื่องหมายถูกเฉพาะ ค@าเล@าเรียน และค@าธรรมเนียมการเรียน 
หรือค@าธรรมเนียมต@าง ๆ เท@าน้ัน 

เลือกธนาคารท่ีเปfดบัญชี และเลือกรูปแบบการทําสัญญา 

3. � ตAองการกูAค@าครองชีพ 



ขAอ 5 เลือกเง่ือนไขการโอนเงินผ@านบัญชีธนาคาร นักศึกษาเปfดบัญชีธนาคารใดใหAเลือก
ธนาคารน้ัน ๆ เพ่ือใหAเงินกูAยืมโอนเขAาบัญชีการกูAยืม และเลือกสัญญาการกูAยืมแบบท่ัวไป หรือแบบ
ตามหลักศาสนาอิสลาม 

ขAอ 6 ทําเครื่องหมายถูกเฉพาะกรณีเลือกบัญชีธนาคารอิสลามแห@งประเทศไทย ทํา
สัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 

ขAอ 7 อ@านขAอความและทําเครื่องหมายถูกในช@อง “ยอมรับ” 

เมื่อบันทึกขAอมูลเรียบรAอยแลAว คลิก “บันทึกแบบ”  บันทึกขAอมูลเก่ียวกับผลการเรียนท่ี
ผ@านมาจากโรงเรียนเดิม และบันทึกคะแนน ONET ท่ีสอบผ@านมาจากโรงเรียนเดิม บันทึกขAอมูล
เรียบรAอย คลิก “ตกลง” คลิก “ok” แลAวคลิก “พิมพ-แบบคําขอกูAยืม”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 3 

2 



 

เมื่อคลิก “พิมพ-ใหAอยู@ใน 1 แผ@นกระดาษ ตรวจสอบความถูกตAอง พรAอมลงช่ือตัวบรรจง ไม@ตAองมี
คําว@า นาย หรือ นางสาว ดAวยปากกาสีนํ้าเงิน นํามาส@งท่ีหAองกองทุนกูAยืมเพ่ือการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 1 แผ@น หากนักศึกษาตAองการแกAไขการบันทึกขAอมูลในแบบคํา
ขอกูAยืม นักศึกษาสามารถเขAาระบบไดAเมื่อทําการแกAไขเรียบรAอย ใหA คลิก “บันทึกแบบ” อีกครั้ง 
หรือนักศึกษาตAองการยกเลิกแบบคําขอกูAยืม นักศึกษา คลิก “ยกเลิกแบบ” แต@ถAาขAอมูลถูกตAอง
เรียบรAอยแลAว ทุกครั้งท่ีเขAาไปดูขAอมูลไม-ควรบันทึกแบบซํ้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพPจากระบบ 1 แผ-น 

พร�อมลงชื่อไม-ต�องมีคํานําหน�า 

แบบคําขอกู้ยืม 



28 รอผลการอนุมัติ  สามารถดูประกาศการอนุมัติ ไดA ท่ี http://reg.kbu.ac.th และ 
http://loan.kbu.ac.th ดูวิธีการตรวจสอบขAอมูลไดAท่ีขAอ 22 เมื่อนักศึกษาไดAรับการอนุมัติ
ใหAกูAยืม นักศึกษาเขAาพิมพ-สัญญาการกูAยืม ปฏิบัติตามคู@มือตั้งแต@ ขAอท่ี 15 – ขAอท่ี 18 เมื่อ 
คลิก “ป_การศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1” ขAอมูลข้ึนดังน้ี  ใหA คลิก “ทําสัญญากูAยืมเงิน” 
ก@อน คลิก ควรเปfดบัญชีใหAเรียบรAอยก@อนการพิมพ-สัญญา (ทําเหมือนขAอ 23 – 26) 

29 วิธีการส@งสัญญา  
นําสัญญาท่ีลงนามเรียบรAอยแลAวส@งท่ีหAองกองทุนกูAยืมไดAท้ัง 2 วิทยาเขต โดยมีเอกสาร
ประกอบดังน้ี 

เรียงเอกสารดังนี้ สําหรับเจ�าหน�าท่ี 
1. คู@มือการกูAยืม 
2. ใบนําส@งสัญญาเงินกูA (ฉีกจากสมุดคู@มือหนAา 

69) 
3. สัญญาตัวจริง 2 ชุด ท่ีลงนามเรียบรAอย 
4. สําเนาสัญญา 1 ชุด ท่ีลงนามเรียบรAอย 
5. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ

ธนาคารอิสลาม 2 แผ@น 
6. สําเนาทะเบียนบAานผูA กูA  และสําเนาบัตร

ประชาชน อย@างละ  1 แผ@น 
7. สําเนาทะเบียนบAานผูAคํ้าประกัน และสําเนา

บัตรประชาชน อย@างละ  1 แผ@น 
8. แบบคําขอกูAท่ีพิมพ-ออกจากระบบ 1 แผ@น 

(ลักษณะท่ี 1 ตัวอย@างหนAา 15)  
(ลักษณะท่ี 2 ตัวอย@างหนAา 37) 

เอกสารสําเนาทุกแผ@นตAองรับรองสําเนาถูกตAอง
โดยเจAาของเอกสาร รับรองสําเนาใหAเหมือนใน
สัญญากูAยืมท่ีลงนาม สําเนาทะเบียนบAานผูAกูAยืม 
เปลี่ยนเปZน นาย หรือ นางสาว ใหAเรียบรAอย 
เจAาหนAาท่ีไดAรับสัญญาจาก 
เลขท่ีสัญญา 62/.... .... .... .... ซ่ึงเปZนสัญญาแบบ  
�ลักษณะท่ี 1�ลักษณะท่ี 2 
�ลักษณะท่ี 3�ลักษณะท่ี 4 
 
รับสัญญาโดย ..................................................  
 
วันท่ี .................................. 

กรณีผู�กู�ยืมต-อเนื่อง คือผูAท่ีเคยกูAยืมมาในระดับมัธยม หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน แลAวสัญญาท่ีพิมพ-
ออกมาไม@ตรงกับขAอมูลปgจจุบัน (เฉพาะของนักศึกษา) ใหAแนบใบเปลี่ยนแปลง (กยศ.108) รับไดAท่ี
หAองกองทุน พรAอมแนบเอกสารท่ีทําการเปลี่ยนแปลง จํานวน 2 ชุด 

 



ในวันท่ีนักศึกษาส@งสัญญา ในระบบ http://reg.kbu.ac.th ข้ึนขAอมูลว@า “นักศึกษานําส@ง
สัญญาป_ 2562 แลAว รอตรวจสอบเอกสาร ติดตามประกาศทุก ๆ 3 วัน วิธีตรวจสอบดูขAอ 22 

30 เ มื่ อส@ ง สัญญา เ รี ยบ รA อย ใหA นั ก ศึกษาดู ปร ะกาศความ เ รี ยบ รA อยของสัญญา ท่ี 
http://reg.kbu.ac.th กรณีมีปgญหาในระบบ http://reg.kbu.ac.th ข้ึนขAอมูลว@า “สัญญา
ป_ 2562 มีปgญหาครั้งท่ี ... กรุณาติดต@อแกAไขท่ีกองทุนฯ .................. ภายใน 3 วันนับจากวัน
ประกาศ” กรณีไม@มีปgญหา ในระบบข้ึนขAอความว@า “สัญญาป_ 2562 เรียบรAอย กรุณาย่ืน
ยอดค@าเล@าเรียนท่ี http://www.studentloan.or.th ด@วน” 

31 เมื่อในระบบ http://reg.kbu.ac.th ข้ึนขAอความว@า “สัญญาป_ 2562 เรียบรAอย กรุณาย่ืน
ยอดค@าเล@าเรียนท่ี http://www.studentloan.or.th ด@วน” ใหAนักศึกษาเขAาไปกรอกยอด
ลงทะเบียนเรียนท่ี http://www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคู@มือหนAา 40 - 43 เพ่ือ
เขAากรอกขAอมูลยอดลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1/2562 เมื่อย่ืนยอดค@าลงทะเบียน
เรียบรAอย อีกประมาณ 2 วันทําการมีขAอความข้ึนว@า “กรุณาติดต@อเซ็นแบบยืนยันภาคเรียน
ท่ี 1/2562 ท่ีหAองกองทุนวิทยาเขต...” ใหAนักศึกษานําคู@มือการกูAยืม และปากกา ติดต@อเซ็น
แบบยืนยันตามวิทยาเขตท่ีระบุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. เขAา http://reg.kbu.ac.th คลิกเขAาสู@ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใส@รหัสนักศึกษา และรหัสผ@าน 

 

 

 

  

 

ใสข้่อมลู 

เข้าสูร่ะบบ 

เขAาสู@ระบบ 



3. คลิกภาระค@าใชAจ@าย/ทุน  (คําว@า “มียอดเงินคAางชําระ” คือ นักศึกษายังไม@ไดAเซ็นแบบ
ยืนยัน หรือเซ็นแบบยืนยัน 1/2562 แลAว แต@เงินกูAยังไม@เขAาหากเงินกูAยืมเขAาคําน้ีจะไม@
ปรากฏ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระค@าใชAจ@ายทุน 



4. นําขAอมูลมาย่ืนยอดท่ี http://www.studentloan.or.th หลังจากท่ีไดAรับอนุมัติ
เรียบรAอย โดย กรอกเลขท่ีใบแจAงยอด โดยใส@รหัสนักศึกษาของตัวเองตามดAวย ขีด ป_
การศึกษาและภาคการศึกษา เช@น ป_การศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 ใหA ใส@ 
620101412345-621 หากเปZนป_การศึกษา 2562 ภาคการศึกษาท่ี 2 ก็จะใส@ 
620101412345-622 เปZนตAน และกรอกยอดเงินค@าลงทะเบียนเรียน 1/2562 กรอก
วันท่ีลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกภาคการศึกษา 2562/1 

วันท่ีเอกสาร 

12/11/19 



ตัวอย-างการย่ืนยอดค-าลงทะเบียน 

ใหAนักศึกษาดูยอดจากระบบเพ่ือทําการย่ืนยอด โดยไม@ตAองแนบใบแจAงยอดในเวลาเซ็น
แบบยืนยัน 1/2562 เมื่อย่ืนยอดค@าเล@าเรียนเรียบรAอยแลAว กรุณาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 1/2562 
ตามวิทยาเขตท่ีนักศึกษานําส@งสัญญา ส@วนภาคการศึกษาถัด ๆ ไป ติดต@อเซ็นแบบตามรอบท่ี
กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 กรอกขAอมูลโดยดูจาก reg.kbu.ac.th หรือใบแจAงยอดค@าลงทะเบียน 

  

 

 

 

 

 

คลิก 

ยืนยันขAอมูล 



32 เมื่อทําการเซ็นแบบยืนยันค@าลงทะเบียนเรียบรAอยในระบบ http://reg.kbu.ac.th ข้ึน
ขAอความว@า “นักศึกษาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 1/2562 เรียบรAอยแลAว ติดตามประกาศผลการ
เซ็นแบบยืนยันทุก ๆ 3 วันทําการ”  

- กรณีแบบยืนยันมีปgญหา http://reg.kbu.ac.th ข้ึนขAอความว@า “แบบยืนยัน
ค@าลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 1/2562 มีปgญหาครั้งท่ี ... ติดต@อแกAไขท่ีกองทุนฯ ....... 
ภายใน 3 วันนับจากวันประกาศ”  

- กรณีแบบยืนยันเรียบรAอย http://reg.kbu.ac.th ข้ึนขAอความว@า “แบบยืนยัน
ค@าลงทะเบียน 1/2562 เรียบรAอย อยู@ระหว@างเสนอลงนาม และรวบรวมนําส@ง
ธนาคาร” 

33 เมื่อมหาวิทยาลัยนําสัญญา และแบบยืนยันค@าลงทะเบียนท่ีลงนามเรียบรAอยแลAว นําส@ง
ธนาคาร http://reg.kbu.ac.th ข้ึนขAอความว@า “นําส@งธนาคารเรียบรAอยแลAว ติดต@อรับ
สัญญาและแบบยืนยันค@าลงทะเบียน 1/2562 คืน ติดตามประกาศวันเวลา สถานท่ี ทาง 
http://loan.kbu.ac.th” 

34 การโอนเงิน แบ@งเปZน 2 กรณี คือ 
34.1  การโอนเงินค@าครองชีพ คือ เปZนเงินค@าใชAจ@ายส@วนตัวโอนเขAาบัญชีนักศึกษาเดือนละ 

2,400 บาท ธนาคารทําการโอนหลังจากมหาวิทยาลัยนําส@งสัญญาไปยังธนาคาร ไม@
เกิน 60 วันทําการ โดยทําการโอนดังน้ี 

o ภาคการศึกษาท่ี 1 ทําการโอนตั้งแต@เดือนมิถุนายน 62 – เดือนพฤศจิกายน 62 
o ภาคการศึกษาท่ี 2 ทําการโอนตั้งแต@เดือนธันวาคม 62 – เดือนพฤษภาคม 63 
o กรณีเรียนภาคการศึกษาท่ี 3 (ฤดูรAอน) รายเดือนแบ@งเปZนดังน้ี 

� ภาคการศึกษาท่ี 2 ทําการโอนตั้งแต@เดือนธันวาคม 62 – เดือนกุมภาพันธ- 63 
� ภาคการศึกษาท่ี 3 ทําการโอนตั้งแต@เดือนมีนาคม 63 – เดือนพฤษภาคม 63 

 

 

 



หมายเหตุ  

- กรณีมีการโอนเงินล@าชAาเกินเดือนท่ีกําหนดตามภาคการศึกษา ธนาคารจะทําการ
ใหAต@อเมื่อสถานศึกษาทําการยืนยันผ@านระบบแลAว 30 วัน  (ซ่ึงการยืนยันผ@านระบบ
จะทําการยืนยันไดAเมื่อเสร็จสิ้นการเพิกถอนของทุกภาคการศึกษา) เดือนแรกท่ีมี
การโอนเงิน ค@าครองชีพจะเขAาจํานวน 2,400 บาท และเดือนต@อไปในวันท่ีเดียวกัน
กับเดือนแรกธนาคารทําการโอนยAอนหลังใหAจนครบถึงเดือนท่ีเขAาล@าสุด และทํา
การโอนเงินจนครบ 6 เดือน ของภาคเรียนท่ี 1 ส@วนภาคเรียนท่ี 2 วันท่ีโอนเงินจะ
มีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู@กับการเซ็นแบบยืนยันของนักศึกษา  

34.2  การโอนเงินค@าเล@าเรียนธนาคารทําการโอนเงินค@าเล@าเรียนเขAาบัญชีสถานศึกษา
หลังจากท่ีโอนเงินค@าครองชีพใหAนักศึกษาเรียบรAอยแลAวไม@เกิน 30 วันทําการ 
มหาวิทยาลัยไม@มีการคืนเงินใด ๆ ท่ีนักศึกษาสํารองจ@ายในตอนแรกเขAาสมัครเรียน 

35 ประกาศรับสัญญา และแบบยืนยันคืน (รับไดAท่ีหAองกองทุนกูAยืม) และใบเสร็จรับเงิน (รับท่ี
ศูนย- sasc) ท่ี http://loan.kbu.ac.th และ http://reg.kbu.ac.th ใหAนักศึกษาติดต@อรับ
ตามกําหนด เมื่อทําถึงข้ันตอนน้ีเปZนการเสร็จสิ้นกระบวนการของภาคการศึกษาท่ี 1  

36 เ ริ่ ม ย่ื น กูA ยื ม ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี  2  ช@ ว ง เ ดื อ น กั น ย า ย น  เ ขA า ย่ื น กูA ยื ม ใ น 
http://www.studentloan.or.th ตามขAอท่ี 15 – ขAอท่ี 18 ทําการ คลิก “ป_การศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 2” ใส@รหัส OTP คลิก “แบบคํายืนยันฯ” ก@อนทําการบันทึกขAอมูลกรุณา
ตรวจสอบ ช่ือ – สกุล ท่ีอยู@ตามทะเบียนบAาน มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม@ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงกรุณาติดต@อ สํา นักงานกองทุนเงินใหA กูA ยืมเ พ่ือการศึกษา เบอร-โทร            
02-0164888 เพ่ือปรับขAอมูลในระบบใหAเปZนปgจจุบัน แลAวจึงทําการบันทึกขAอมูลถัดไป  
บันทึกขAอมูลเรียบรAอยแลAว คลิก “บันทึกแบบ” ตAองการพิมพ-แบบ คลิก “พิมพ-แบบ” เพ่ือ
พิมพ-แบบคําขอกูAยืมออกจากระบบจํานวน 1 แผ@น นําส@งในวันเซ็นแบบยืนยัน 

 

 

 

 



37 นักศึกษาทําการลงทะเบียนเรียนล@วงหนAาภาคเรียนท่ี 2/2562 โดยพบอาจารย-ท่ีปรึกษาเพ่ือ
ป ล ด ล็ อ ค ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น  แ ล ะ ใ หA ดํ า เ นิ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ผ@ า น 
http://reg.kbu.ac.th ก@อนยืนยันการลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนใหA
ถูกตAอง เมื่อทําการลงทะเบียนเรียนล@วงหนAาเรยีบรAอย นักศึกษาตรวจสอบยอดลงทะเบียนไดA
ตัวอย@างหนAา 40 - 42 เพ่ือนําใบแจAงยอดค@าลงทะเบียนมากรอกยอดกูAยืมผ@านระบบ 
http://www.studentloan.or.th ตามขAอท่ี 15 – 18 คลิก “บันทึกจํานวนเงินค@าเล@าเรียน
และค@าใชAจ@ายเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา กรอกขAอมูลตัวอย@างหนAา 43 

 

 

 

 

 

38 ติดต@อเซ็นแบบยืนยันท่ีกองทุนเงินใหAกูAยืมเพ่ือการศึกษาตามกําหนด พรAอมเตรียมเอกสาร
การเซ็นแบบยืนยันใหAครบ คือ นําคู@มือการกูAยืม,ใบ กท.304 (อยู@ในคู@มือการกูAยืม) ภาคเรียน
ท่ีทําการเซ็นแบบยืนยัน, แบบคําขอกูAยืมท่ีพิมพ-ออกจากระบบ (ลักษณะท่ี 1 ตัวอย@างหนAา 
15 /ลักษณะท่ี 2 ตัวอย@างหนAา 37) ,สําเนาแบบยืนยันภาคล@าสุดก@อนการเซ็นแบบยืนยัน, 
สําเนาสมุดบัญชีท่ีมีการออมเงิน ถ@ายหนAาท่ีมีช่ือ – สกุล และหนAาท่ีปรับสมุดมียอดเงินฝาก
ไม@ต่ํากว@า 60 บาทต@อเดือน ตามตาราง หากนักศึกษาไม-ได�ดําเนินการฝากเงินตามกําหนด 
หรือไม-ได�ปรับสมุดเงินฝากทุกเดือน ในทุก ๆ กรณี (มีบทลงโทษแล�วแต-ละภาคการศึกษา
ติดตามประกาศ http://loan.kbu.ac.th) และนําส-งในวันท่ีเซ็นแบบยืนยัน, กระดาษ
เรียงความท่ีไดAรับวันเขAาร@วมโครงการ (เฉพาะทําการเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนท่ี 1 ของแต@ละ
ป_การศึกษาเท@าน้ัน), แบบยืนยันการเขAาร@วมกิจกรรมจิตอาสาจํานวน 18 ช่ัวโมง, สําเนาบัตร
ประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง, บัตรนักศึกษา, ปากกาสีนํ้าเงิน 1 ดAาม (ปล. อาจมี
การเปลี่ยนแปลงเรื่องเอกสาร ติดตามประกาศอย@างต@อเน่ือง) 

 



39 เมื่อเซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาท่ี 2/2562 เรียบรAอยแลAว http://reg.kbu.ac.th ข้ึน
ขAอความว@า “นักศึกษาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 2/2562 แลAว รอตรวจสอบผลการเซ็นแบบ
ยืนยัน ติดตามประกาศทุก ๆ 3 วัน” และยAอนกลับไปดูการโอนเงินขAอท่ี 34  

40 การรับแบบยืนยันตั้งแต@ภาคเรียนท่ี 2/2562 เปZนตAนไปจนสําเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถ
ดาวน-โหลดแบบยืนยันของทุกภาคการศึกษาไดAท่ี http://reg.kbu.ac.th ตัวอย@างหนAา 47 - 
49 ดังน้ี 

วิธีการดาวนPโหลด เอกสารการกู�ยืม  

แบบคําขอกู�ยืม สัญญา แบบยืนยัน 

1. เขAา http://reg.kbu.ac.th คลิกเขAาสู@ระบบ ใส@รหัสประจําตัว คือรหัสนักศึกษา 
รหัสผ@าน เปZนค@าท่ีนักศึกษากําหนดไวA คลิกเขAาสู@ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขAาสู@ระบบ 



2. ใส@รหัสประจําตัว คือรหัสนักศึกษา รหัสผ@าน เปZนค@าท่ีนักศึกษากําหนดไวA คลิกเขAาสู@
ระบบ 

 

 

 

 

 

 

3. ไปท่ีดาวน-โหลดเอกสาร เลือก file ท่ีตAองการดาวน-โหลดตามหัวขAอ คลิกดาวน-โหลด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขAาสู@ระบบ 

ดาวน-โหลดเอกสาร 

เลือก 



4. File ก็จะปรากฏออกมาสามารถสั่งพิมพ-หรือบันทึกไดA กรณีจะสั่งพิมพ-ใหAคลิกขวา  
เลือกท่ีเครื่องพิมพ- จะปรากฏคําว@า พิมพ- หรือ print เลือกท่ี พิมพ-โดยใชAช@องโตAตอบ
ของระบบ สั่งพิมพ-หรือ save เปZน jpg หรือ pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



41 กรณีประสงค-ขอกูAยืมภาคการศึกษาท่ี 3 ปฏิบัติเช@นเดียวกับภาคการศึกษาท่ี 2 ทุกประการ 
42 การกูAยืมในป_การศึกษาถัดไปนักศึกษาสามารถรับแบบขอกูAยืมต@อในวันทํากิจกรรมของ

กองทุนเงินใหAกูA ยืมเพ่ือการศึกษาใหAติดตามประกาศท่ี http://loan.kbu.ac.th และ 
http://reg.kbu.ac.th 

43 ใหAนักศึกษาเตรียมเอกสารการขอกูAยืมใหม@ในทุกป_การศึกษา และปฏิบัติตามข้ันตอนการ
กูAยืมเช@นเดียวกับภาคการศึกษาท่ี 1 (ยกเวAนข้ันตอนการพิมพ-สัญญา) และ ภาคการศึกษาท่ี 
2 ปฏิบัติเช@นเดิมเหมือนป_การศึกษาก@อนหนAาน้ี 

Web site ท่ีเกี่ยวข�อง 

Web site ใช�สําหรับ 
http://www.studentloan.or.th 1. ย่ืนแจAงความประสงค-กูAยืมทุกภาคการศึกษา 

2. ย่ืนยอดค@าเล@าเรียนทุกภาคการศึกษา 
3. ตรวจสอบการโอนเงินของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) และธนาคารอิสลามแห@งประเทศไทย 
http://reg.kbu.ac.th 1. ตรวจสอบความถูกตAองข้ันตอนการกูAยืม 

2. ลงทะเบียนเรียนล@วงหนAาทุกภาคการศึกษา 
3. ตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
4. ดาวน-โหลดเอกสารสัญญา แบบยืนยัน 

http://loan.kbu.ac.th 1. ติดตามประกาศผลการอนุมัติ 
2. ติดตามประกาศวันส@งเอกสารขอกูA ยืมของทุกป_

การศึกษา 
3. ติดตามประกาศวันเซ็นแบบยืนยันของทุกภาค

การศึกษา 
4. ติตามประกาศ วันรับแบบยืน ยันของทุกภาค

การศึกษา 
5. ติดตามประกาศกิจกรรมกองทุน 
6. ดาวน-โหลดแบบฟอร-มต@าง ๆ เก่ียวกับการกูAยืม 

Facebook 
Kasemloan Studentloan 

1. ติดตามข@าวสารทุกอย@างของกองทุนกูAยืม 
2. สอบถามขAอมูล หรือขAอสงสัยเก่ียวกับการกูAยืม 

 



ตารางการออมเงิน 

ป_ 2563 2564 2565 2566 
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  

 

บันทึกการแต-งกายไม-เรียบร�อย หากเตือนครบ 3 คร้ังนักศึกษาถกูตัดสิทธ์ิในการกู�ยืมทันที  

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

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

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

คร้ังที่ 4 ส-งบทความเก่ียวกับภยั
อันตรายเร่ืองการแต-งกาย 
วีนที่ ................................ 
โดย ............................................. 

คร้ังที่ 5 ตัดค-าเล-าเรียน 
จํานวน ........................ บาท 
วันที่ ................................... 
โดย ............................................ 

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

 

 



 

สาเหตุการหยุดกู�ยืม กู�ยืมแบบ ลักษณะท่ี 1 กู�ยืมแบบ ลักษณะท่ี 2 
ลาออก  ไม-ศึกษาต-อท่ีอ่ืน 
หรือสําเร็จการศึกษา 

ติดต@อธนาคารเพ่ือชําระคืน
ภายใน 2 ป_ ไม@เสียดอกเบ้ีย ป_
ท่ี 3 ตAองชําระคืนภายใน 15 
ป_ ดอกเบ้ียรAอยละ 1 ต@อป_  

ติดต@อธนาคารเพ่ือชําระคืน
ภายใน 2 ป_ ไม@เสียดอกเบ้ีย ป_
ท่ี 3 ตAองชําระคืนภายใน 15 
ป_ ดอกเบ้ียรAอยละ 1 ต@อป_  

ลาออก ศึกษาต-อท่ีอ่ืน กรณีกูAยมืต@อ ใหAติดต@อ
สถานศึกษาใหม@เพ่ือทําสัญญา
ใหม@ กรณไีม@กูAยมืต@อ ติดต@อ
แจAงสถานภาพท่ีธนาคารว@า
กําลังศึกษา 

กรณีกูAยมืต@อ ใหAติดต@อ
สถานศึกษาใหม@เพ่ือทําสัญญา
ใหม@ กรณไีม@กูAยมืต@อ ติดต@อ
แจAงสถานภาพท่ีธนาคารว@า
กําลังศึกษา 

รักษาสถานภาพ แจAงสถานภาพว@ากําลังรักษา
สถานภาพก@อนเดือน
กรกฎาคม ของทุกป_ 

แจAงสถานภาพว@ากําลังรักษา
สถานภาพก@อนเดือน
กรกฎาคม ของทุกป_ 

เรียนปกติไม-กู�ยืมต-อ ติดต@อสถานศึกษาขอหนังสือ
รับรองการเปZนนักศึกษาเพ่ือ 
แจAงสถานภาพท่ีธนาคารว@า
กําลังศึกษา ก@อนเดือน
กรกฎาคม ของทุกป_ 

ติดต@อสถานศึกษาขอหนังสือ
รับรองการเปZนนักศึกษาเพ่ือ 
แจAงสถานภาพท่ีธนาคารว@า
กําลังศึกษา ก@อนเดือน
กรกฎาคม ของทุกป_ 

กู�ยืมระดับมัธยม แบบ กยศ.  ชําระหน้ีรวมหลังจากสําเร็จ
การศึกษา ปลอดดอกเบ้ีย 2 ป_ 
ป_ท่ี 3 ติดต@อชําระทันที 

ป_การศึกษา 2564 ติดต@อ
กองทุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขอหนังสือรับรองการเปZน
นักศึกษาเพ่ือไปย่ืนธนาคาร 
ขอผ@อนผันการชําระหน้ี 

สถานท่ีติดต-อ  

     กรณีชําระคืน และแจAงรายไดAติดต@อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารอิสลามแห@ง
ประเทศไทย 

     กรณีแจAงสถานภาพ ติดต@อสถานศึกษาเพ่ือขอหนังสือรับรองการเปZนนักศึกษา เพ่ือนําไปย่ืน
ต@อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารอิสลามแห@งประเทศไทย 

วิธีการชําระหน้ีคืน 



 

 

ผิดนัดชําระหนี้ คือ การไม@ตดิต@อชําระหน้ีตามกําหนด หรือชําระหน้ีไม@ครบยอดท่ีกําหนดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผลกระทบการผิดนัดชําระหนี้ ถูกฟhองรAองดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยข้ันตอนการดําเนินคดีมี
ดังต@อไปน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบของการผิดนัดชําระหน้ี 

โจทกP(กยศ./กรอ.)ย่ืนฟdองคดีต-อศาล 

ส-งหมายเรียก และสําเนาคําฟdอง 

นัดวันไกล-เกล่ีย ให�การ และสืบพยาน 

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

ตกลงได� ตกลงไม-ได� 

ถอนฟdอง จําหน-ายคดี 

พิพากษาคดีตามยอม 

ย่ืนคําให�การ ไม-ย่ืนคําให�การ 

ส-งเอกสาร/สืบพยานฝeายเดียว 

สืบพยานโจทกP/จําเลย 

พิพากษาคดี 



อ.แววระวี  ชนะนนทP 

โทร. 08-9130-1731 (TRUE) 

วันหยุด เสารP อาทิตยP 

อ.กรพินธุP พนาพิสุทธิ์จามร 

โทร. 08-9521-4007 (TRUE) 

วันหยุด จันทรP อาทิตยP 

อ.พิสมัย  บญุกัณฑP 

โทร. 08-1296-7997 (AIS) 

วันหยุด จันทรP อาทิตยP 

อ.สุชาติ  อินตlะกmอน 

โทร. 08-5260-2335 (AIS) 

วันหยุด ศุกรP อาทิตยP 

อ.กนกวรรณ หิมมะ 

โทร. 08-9725-7078 (DTAC) 

วันหยุด พุธ  อาทติยP 

อ.วิริญ  ศิริสัมพันธP 

โทร. 08-0259-0887 (TRUE) 

วันหยุด จันทรP อาทิตยP 

อ.สาวิตรี เอ่ียมมะวัน 

โทร. 09-7242-3607 (AIS) 

วันหยุด อังคาร อาทิตยP 

 

กรุณาติดต-อวันทําการ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

ประจําวิทยาเขตพัฒนาการ ประจําวิทยาเขตร-มเกล�า 



ลําดับ กิจกรรม ป&การศึกษา 2562 
1 ส@งเอกสารขอกูAยืม สัมภาษณ-  ปฏิบัติก@อนการรับคู@มอืการกูAยืม 
2. ย่ืนกูAยืมภาคเรียนที ่1/2562 ย่ืนกูAผ@าน http://www.studentloan.or.th   

กูAยืม ลักษณะที ่1ปฏิบัติตามคู@มือขAอ 15 – 20  
กูAยืมลักษณะที่ 2 ปฏิบัติตามคู@มือขAอ 15 – 19 และ 27  

3. อนุมติั พิมพ-สัญญา  พิมพ-สัญญาผ@าน http://www.studentloan.or.th 
กูAยืม ลักษณะที ่1 และ 2 ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 15 – 18 และ 23 - 26 

4. นําส@งสัญญา พิมพ-สัญญาพาผูAคํ้าประกันไปลงนาม อยู@กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ลงนาม
ที่มหาวทิยาลัย อยู@ต@างจังหวัดลงนามที่อําเภอทีอ่าศัยในภูมิลําเนานัน้ ๆ 
พรAอมเตรียมเอกสารขAอ 29 (หนAา 38) นําส@งภายใน 7 วันหลังจากไดAรับ
อนุมติั 

5. แกAไขสัญญา (ถAามี) การแกAไข
สัญญาทําใหAเงินเขAาชAากว@ากําหนด 

 
แกAไขครัง้ที่ 1 วันที่ ...................................โดย....................................... 
แกAไขครัง้ที่ 1 วันที่ ...................................โดย....................................... 
แกAไขครัง้ที่ 1 วันที่ ...................................โดย....................................... 
การแกAไขมผีลต@อการโอนเงินค@าเล@าเรียน และค@าครองชีพใหAล@าชAา 

6. รับสัญญา และแบบยืนยันคืน บันทึกการรับคืนที่ กท.304 (2/2562) 
7. ย่ืนกูAยืมภาคเรียนที ่2/2562 ย่ืนกูAผ@าน http://www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 36 - 37  

บันทึกการตรวจสอบการย่ืนกูAยืมในหนAา กท.304 (2/2562) 
8. พบอาจารย-ที่ปรึกษา ลงทะเบียน

เรียนภาคเรียนที่ 2/2562 
ลงทะเบียนผ@าน http://reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

9. ย่ืนยอดกูAยืมภาคเรียนที่ 2/2562
และ 3/2562 (ถAามี) 

ย่ืนยอดการกูAยืมไดAทาํการลงทะเบียนเรียนเรียบรAอยแลAวที ่
http://www.studentloan.or.th ตามคู@มือขAอ  37 กรุณาย่ืนยอดการ
กูAยืมก@อนการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน  ตัวอย@างหนAา 40 - 43 

10. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผ@าน http://loan.kbu.ac.th  
ก@อนการเซ็นแบบยืนยันภาค 2/2562 
 

11. เซ็นแบบยืนยัน ตามวันเวลาที่
กําหนด เตรียมเอกสารการเซ็นใหA
พรAอมก@อนวนัเซ็นแบบยืนยัน 
แบบยืนยันจะมียอดเงิน
ค@าลงทะเบียนเรียน กรุณา
ตรวจสอบว@าถกูตAองหรอืไม@ก@อน
เซ็น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกูAยืม 
..........................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..........................บาท 
วันที ่
.......................... 

เซ็นยอดกูAยืม 
..............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..............................บาท 

เซ็นยอดกูAยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 

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

12. แกAไขแบบยืนยัน (ถAามี) การแกAไข
มีผลทําใหAเงินเขAาชAากว@ากําหนด 

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

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

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

13. รับแบบยืนยันคืน ดาวน-โหลดไดAที่ http://reg.kbu.ac.th ตัวอย@างคู@มือหนAา 47 
14. 

 
รับใบเสร็จตัวจริงคืน เพ่ือเก็บเปZนหลักฐานการชําระค@าเล@าเรียนดAวยเงินกูAยืม 

ติดตามประกาศการรับคืนไดAที่ http://loan.kbu.ac.th 

รายละเอียดการกูAยมื ประจําป_การศึกษา 2562 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



 

ลําดับ กิจกรรม ป&การศึกษา 2563 
1 ส@งเอกสารขอกูAยืม สัมภาษณ-   

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วนัที ่.......................... 
2. ย่ืนกูAยืมภาคเรียนที ่1/2563 ย่ืนกูAผ@าน http://www.studentloan.or.th   

กูAยืม ลักษณะที ่1 ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 15 – 20  
กูAยืมลักษณะที่  2 ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 15 – 19 และ 27  

3. พบอาจารย-ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2563 

ลงทะเบียนผ@าน http://reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ย่ืนยอดกูAยืมภาคเรียนที่ 1/2563 ย่ืนยอดการกูAยืมไดAทาํการลงทะเบียนเรียนเรียบรAอยแลAวที ่
http://www.studentloan.or.th กรุณาย่ืนยอดการกูAยืมก@อนการติดต@อ
เซ็นแบบยืนยัน ตัวอย@างหนAา 40 - 43 

5. เซ็นแบบยืนยัน ตามวันเวลาที่
กําหนด เตรียมเอกสารการเซ็นใหA
พรAอมก@อนวนัเซ็นแบบยืนยัน 
แบบยืนยันจะมียอดเงิน
ค@าลงทะเบียนเรียน กรุณา
ตรวจสอบว@าถกูตAองหรอืไม@ก@อน
เซ็น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกูAยืม 
..........................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..........................บาท 
วันที ่
.......................... 

เซ็นยอดกูAยืม 
............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.............................บาท 
 
วันที.่............................. 

เซ็นยอดกูAยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 
 
วันที.่....................... 

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

6. แกAไขแบบยืนยัน (ถAามี) การแกAไข
มีผลทําใหAเงินเขAาชAากว@ากําหนด 

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

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

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

7. รับแบบยืนยันคืน/รับใบเสร็จตัว
จริงคืน 

ดาวน-โหลดไดAที่ http://reg.kbu.ac.th ตัวอย@างคู@มือหนAา 47 
เพ่ือเก็บเปZนหลักฐานการชําระค@าเล@าเรียนดAวยเงินกูAยืม 
ติดตามประกาศการรับคืนที ่http://loan.kbu.ac.th 
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

8. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผ@าน http://loan.kbu.ac.th  
ก@อนการเซ็นแบบยืนยันภาค 2/2563 

9. พบอาจารย-ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 2/2563 

ลงทะเบียนผ@าน http://reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

10. ย่ืนยอดกูAยืมภาคเรียนที่ 2/2563
และ 3/2563 (ถAามี) 

ย่ืนยอดการกูAยืมไดAทาํการลงทะเบียนเรียนเรียบรAอยแลAวที ่
http://www.studentloan.or.th ตามคู@มือขAอ  37 กรุณาย่ืนยอดการ
กูAยืมก@อนการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน  ตัวอย@างหนAา 40 – 43 

11. ทําขั้นตอนตามขAอ 5-7 ต@อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 

 

รายละเอียดการกูAยมื ประจําป_การศึกษา 2563 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



 

ลําดับ กิจกรรม ป&การศึกษา 2564 
1 ส@งเอกสารขอกูAยืม สัมภาษณ-   

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วนัที ่.......................... 
2. ย่ืนกูAยืมภาคเรียนที ่1/2564 ย่ืนกูAผ@าน http://www.studentloan.or.th   

กูAยืม ลักษณะที ่1 ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 15 – 20  
กูAยืมลักษณะที่  2 ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 15 – 19 และ 27  

3. พบอาจารย-ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2564 

ลงทะเบียนผ@าน http://reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ย่ืนยอดกูAยืมภาคเรียนที่ 1/2564 ย่ืนยอดการกูAยืมไดAทาํการลงทะเบียนเรียนเรียบรAอยแลAวที ่
http://www.studentloan.or.th กรุณาย่ืนยอดการกูAยืมก@อนการติดต@อ
เซ็นแบบยืนยัน ตัวอย@างหนAา 40 - 43 

5. เซ็นแบบยืนยัน ตามวันเวลาที่
กําหนด เตรียมเอกสารการเซ็นใหA
พรAอมก@อนวนัเซ็นแบบยืนยัน 
แบบยืนยันจะมียอดเงิน
ค@าลงทะเบียนเรียน กรุณา
ตรวจสอบว@าถกูตAองหรอืไม@ก@อน
เซ็น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกูAยืม 
..........................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..........................บาท 
วันที ่
.......................... 

เซ็นยอดกูAยืม 
............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.............................บาท 
 
วันที.่............................. 

เซ็นยอดกูAยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 
 
วันที.่....................... 

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

6. แกAไขแบบยืนยัน (ถAามี) การแกAไข
มีผลทําใหAเงินเขAาชAากว@ากําหนด 

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

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

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

7. รับแบบยืนยันคืน/รับใบเสร็จตัว
จริงคืน 

ดาวน-โหลดไดAที่ http://reg.kbu.ac.th ตัวอย@างคู@มือหนAา 47 
เพ่ือเก็บเปZนหลักฐานการชําระค@าเล@าเรียนดAวยเงินกูAยืม 
ติดตามประกาศการรับคืนที ่http://loan.kbu.ac.th 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

8. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผ@าน http://loan.kbu.ac.th  
ก@อนการเซ็นแบบยืนยันภาค 2/2564 

9. พบอาจารย-ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 2/2564 

ลงทะเบียนผ@าน http://reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

10. ย่ืนยอดกูAยืมภาคเรียนที่ 2/2564
และ 3/2564 (ถAามี) 

ย่ืนยอดการกูAยืมไดAทาํการลงทะเบียนเรียนเรียบรAอยแลAวที ่
http://www.studentloan.or.th ตามคู@มือขAอ  37 กรุณาย่ืนยอดการ
กูAยืมก@อนการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน  ตัวอย@างหนAา 40 – 43 

11. ทําขั้นตอนตามขAอ 5-7 ต@อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 

 

รายละเอียดการกูAยมื ประจําป_การศึกษา 2564 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



 

ลําดับ กิจกรรม ป&การศึกษา 2565 
1 ส@งเอกสารขอกูAยืม สัมภาษณ-   

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วนัที ่.......................... 
2. ย่ืนกูAยืมภาคเรียนที ่1/2565 ย่ืนกูAผ@าน http://www.studentloan.or.th   

กูAยืม ลักษณะที ่1 ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 15 – 20  
กูAยืมลักษณะที่  2 ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 15 – 19 และ 27  

3. พบอาจารย-ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 

ลงทะเบียนผ@าน http://reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ย่ืนยอดกูAยืมภาคเรียนที่ 1/2563 ย่ืนยอดการกูAยืมไดAทาํการลงทะเบียนเรียนเรียบรAอยแลAวที ่
http://www.studentloan.or.th กรุณาย่ืนยอดการกูAยืมก@อนการติดต@อ
เซ็นแบบยืนยัน ตัวอย@างหนAา 40 - 43 

5. เซ็นแบบยืนยัน ตามวันเวลาที่
กําหนด เตรียมเอกสารการเซ็นใหA
พรAอมก@อนวนัเซ็นแบบยืนยัน 
แบบยืนยันจะมียอดเงิน
ค@าลงทะเบียนเรียน กรุณา
ตรวจสอบว@าถกูตAองหรอืไม@ก@อน
เซ็น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกูAยืม 
..........................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..........................บาท 
วันที ่
.......................... 

เซ็นยอดกูAยืม 
............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.............................บาท 
 
วันที.่............................. 

เซ็นยอดกูAยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 
 
วันที.่....................... 

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

6. แกAไขแบบยืนยัน (ถAามี) การแกAไข
มีผลทําใหAเงินเขAาชAากว@ากําหนด 

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

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

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

7. รับแบบยืนยันคืน/รับใบเสร็จตัว
จริงคืน 

ดาวน-โหลดไดAที่ http://reg.kbu.ac.th ตัวอย@างคู@มือหนAา 47 
เพ่ือเก็บเปZนหลักฐานการชําระค@าเล@าเรียนดAวยเงินกูAยืม 
ติดตามประกาศการรับคืนที ่http://loan.kbu.ac.th 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

8. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผ@าน http://loan.kbu.ac.th  
ก@อนการเซ็นแบบยืนยันภาค 2/2565 

9. พบอาจารย-ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 2/2565 

ลงทะเบียนผ@าน http://reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

10. ย่ืนยอดกูAยืมภาคเรียนที่ 2/2565
และ 3/2565 (ถAามี) 

ย่ืนยอดการกูAยืมไดAทาํการลงทะเบียนเรียนเรียบรAอยแลAวที ่
http://www.studentloan.or.th ตามคู@มือขAอ  37 กรุณาย่ืนยอดการ
กูAยืมก@อนการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน  ตัวอย@างหนAา 40 – 43 

11. ทําขั้นตอนตามขAอ 5-7 ต@อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 

 

รายละเอียดการกูAยมื ประจําป_การศึกษา 2565 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



 

ลําดับ กิจกรรม ป&การศึกษา 2566 
1 ส@งเอกสารขอกูAยืม สัมภาษณ-   

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วนัที ่.......................... 
2. ย่ืนกูAยืมภาคเรียนที ่1/2566 ย่ืนกูAผ@าน http://www.studentloan.or.th   

กูAยืม ลักษณะที ่1 ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 15 – 20  
กูAยืมลักษณะที่  2 ปฏิบัติตามคู@มอืขAอ 15 – 19 และ 27  

3. พบอาจารย-ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2566 

ลงทะเบียนผ@าน http://reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ย่ืนยอดกูAยืมภาคเรียนที่ 1/2566 ย่ืนยอดการกูAยืมไดAทาํการลงทะเบียนเรียนเรียบรAอยแลAวที ่
http://www.studentloan.or.th กรุณาย่ืนยอดการกูAยืมก@อนการติดต@อ
เซ็นแบบยืนยัน ตัวอย@างหนAา 40 - 43 

5. เซ็นแบบยืนยัน ตามวันเวลาที่
กําหนด เตรียมเอกสารการเซ็นใหA
พรAอมก@อนวนัเซ็นแบบยืนยัน 
แบบยืนยันจะมียอดเงิน
ค@าลงทะเบียนเรียน กรุณา
ตรวจสอบว@าถกูตAองหรอืไม@ก@อน
เซ็น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
เซ็นยอดกูAยืม 
..........................บาท 
ชําระเพ่ิม 
..........................บาท 
วันที ่
.......................... 

เซ็นยอดกูAยืม 
............................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.............................บาท 
 
วันที.่............................. 

เซ็นยอดกูAยืม 
....................บาท 
ชําระเพ่ิม 
.....................บาท 
 
วันที.่....................... 

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

6. แกAไขแบบยืนยัน (ถAามี) การแกAไข
มีผลทําใหAเงินเขAาชAากว@ากําหนด 

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

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

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

7. รับแบบยืนยันคืน/รับใบเสร็จตัว
จริงคืน 

ดาวน-โหลดไดAที่ http://reg.kbu.ac.th ตัวอย@างคู@มือหนAา 47 
เพ่ือเก็บเปZนหลักฐานการชําระค@าเล@าเรียนดAวยเงินกูAยืม 
ติดตามประกาศการรับคืนที ่http://loan.kbu.ac.th 
ภาคการศึกษาที่ 2/2566 

8. ประเมนิกองทุน ประเมนิกองทุนผ@าน http://loan.kbu.ac.th  
ก@อนการเซ็นแบบยืนยันภาค 2/2566 

9. พบอาจารย-ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 2/2566 

ลงทะเบียนผ@าน http://reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

10. ย่ืนยอดกูAยืมภาคเรียนที่ 2/2566
และ 3/2566 (ถAามี) 

ย่ืนยอดการกูAยืมไดAทาํการลงทะเบียนเรียนเรียบรAอยแลAวที ่
http://www.studentloan.or.th ตามคู@มือขAอ  37 กรุณาย่ืนยอดการ
กูAยืมก@อนการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน  ตัวอย@างหนAา 40 – 43 

11. ทําขั้นตอนตามขAอ 5-7 ต@อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 

 

รายละเอียดการกูAยมื ประจําป_การศึกษา 2566 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สําหรับอาจารยPกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช-องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป_เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

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

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

ภาคเรียนท่ี 3/2566 ขAาพเจAามีความประสงค-จะ � ลงทะเบียนเรียน � ไม@ลงทะเบียนเรียน 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ใหAเรียบรAอยก@อนมาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาใหAเรียบรAอย จึงทําการยื่นยอดค@าเล@าเรียนล@าสุด ก@อนทําการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกูAยืมไม@เพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียค@าปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
2/2566 กรุณานําใบน้ีมาส@งกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
�ส@งยอดลงทะเบียน � ส@งยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ-ยอดเงินกูA 2/2566 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกตAอง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน  
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป_ หลักสูตร � ใบยื่นกูA  
�สมุดออม+บทความ � บัตรประชาชนผูAกูA 
�จิตอาสา …… ช่ัวโมง 
แกAไข 1.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แกAไข 2.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจAงยอดการกูAยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 2/2566 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 

บันทึกการเขAาประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับอาจารยPกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

บันทึกการเขAา
ประชุมโครงการ

เสริมสรAางจิตสํานึก
การชําระหน้ีคืน 

 

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช-องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป_เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

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

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ใหAเรียบรAอยก@อนมาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาใหAเรียบรAอย จึงทําการยื่นยอดค@าเล@าเรียนล@าสุด ก@อนทําการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกูAยืมไม@เพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียค@าปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
1/2566 กรุณานําใบน้ีมาส@งกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
�ส@งยอดลงทะเบียน � ส@งยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ-ยอดเงินกูA 1/2566 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกตAอง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน  
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป_ หลักสูตร � ใบยื่นกูA  
�สมุดออม+บทความ � แบบฝ�กหัด 
�จิตอาสา …… ช่ัวโมง � บัตรประชาชนผูAกูA 
แกAไข 1.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แกAไข 2.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจAงยอดการกูAยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 1/2566 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สําหรับอาจารยPกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช-องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป_เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

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

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

ภาคเรียนท่ี 3/2565 ขAาพเจAามีความประสงค-จะ � ลงทะเบียนเรียน � ไม@ลงทะเบียนเรียน 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ใหAเรียบรAอยก@อนมาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาใหAเรียบรAอย จึงทําการยื่นยอดค@าเล@าเรียนล@าสุด ก@อนทําการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกูAยืมไม@เพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียค@าปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
2/2565 กรุณานําใบน้ีมาส@งกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
�ส@งยอดลงทะเบียน � ส@งยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ-ยอดเงินกูA 2/2565 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกตAอง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน  
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป_ หลักสูตร  � ใบยื่นกูA  
�สมุดออม+บทความ � บัตรประชาชนผูAกูA 
�จิตอาสา …… ช่ัวโมง 
แกAไข 1.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แกAไข 2.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจAงยอดการกูAยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 2/2565 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 

บันทึกการเขAาประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับอาจารยPกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

บันทึกการเขAา
ประชุมโครงการ

เสริมสรAางจิตสํานึก
การชําระหน้ีคืน 

 

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช-องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป_เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

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

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ใหAเรียบรAอยก@อนมาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาใหAเรียบรAอย จึงทําการยื่นยอดค@าเล@าเรียนล@าสุด ก@อนทําการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกูAยืมไม@เพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียค@าปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
1/2565 กรุณานําใบน้ีมาส@งกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
�ส@งยอดลงทะเบียน � ส@งยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ-ยอดเงินกูA 1/2565 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกตAอง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน  
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป_ หลักสูตร � ใบยื่นกูA  
�สมุดออม+บทความ � แบบฝ�กหัด 
�จิตอาสา …… ช่ัวโมง � บัตรประชาชนผูAกูA 
แกAไข 1.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แกAไข 2.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจAงยอดการกูAยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 1/2565 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สําหรับอาจารยPกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช-องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป_เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

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

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

ภาคเรียนท่ี 3/2564 ขAาพเจAามีความประสงค-จะ � ลงทะเบียนเรียน � ไม@ลงทะเบียนเรียน 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ใหAเรียบรAอยก@อนมาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาใหAเรียบรAอย จึงทําการยื่นยอดค@าเล@าเรียนล@าสุด ก@อนทําการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกูAยืมไม@เพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียค@าปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
2/2564 กรุณานําใบน้ีมาส@งกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
�ส@งยอดลงทะเบียน � ส@งยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ-ยอดเงินกูA 2/2564 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกตAอง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน  
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป_ หลักสูตร � ใบยื่นกูA  
�สมุดออม+บทความ � บัตรประชาชนผูAกูA 
�จิตอาสา …… ช่ัวโมง 
แกAไข 1.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แกAไข 2.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจAงยอดการกูAยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 2/2564 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 

บันทึกการเขAาประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับอาจารยPกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

บันทึกการเขAา
ประชุมโครงการ

เสริมสรAางจิตสํานึก
การชําระหน้ีคืน 

 

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช-องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป_เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

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

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ใหAเรียบรAอยก@อนมาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาใหAเรียบรAอย จึงทําการยื่นยอดค@าเล@าเรียนล@าสุด ก@อนทําการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกูAยืมไม@เพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียค@าปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
1/2564 กรุณานําใบน้ีมาส@งกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
�ส@งยอดลงทะเบียน � ส@งยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ-ยอดเงินกูA 1/2564 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกตAอง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน  
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป_ หลักสูตร � ใบยื่นกูA  
�สมุดออม+บทความ � แบบฝ�กหัด 
�จิตอาสา …… ช่ัวโมง � บัตรประชาชนผูAกูA 
แกAไข 1.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แกAไข 2.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจAงยอดการกูAยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 1/2564 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สําหรับอาจารยPกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช-องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป_เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

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

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

ภาคเรียนท่ี 3/2563 ขAาพเจAามีความประสงค-จะ � ลงทะเบียนเรียน � ไม@ลงทะเบียนเรียน 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ใหAเรียบรAอยก@อนมาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาใหAเรียบรAอย จึงทําการยื่นยอดค@าเล@าเรียนล@าสุด ก@อนทําการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกูAยืมไม@เพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียค@าปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
2/2563 กรุณานําใบน้ีมาส@งกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
�ส@งยอดลงทะเบียน � ส@งยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ-ยอดเงินกูA 2/2563 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกตAอง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน  
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป_ หลักสูตร � ใบยื่นกูA  
�สมุดออม+บทความ � บัตรประชาชนผูAกูA 
�จิตอาสา …… ช่ัวโมง 
แกAไข 1.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แกAไข 2.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจAงยอดการกูAยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 2/2563 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 
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สําหรับอาจารยPกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

บันทึกการเขAา
ประชุมโครงการ

เสริมสรAางจิตสํานึก
การชําระหน้ีคืน 

 

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช-องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 
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กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ใหAเรียบรAอยก@อนมาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาใหAเรียบรAอย จึงทําการยื่นยอดค@าเล@าเรียนล@าสุด ก@อนทําการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกูAยืมไม@เพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียค@าปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
1/2563 กรุณานําใบน้ีมาส@งกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
�ส@งยอดลงทะเบียน � ส@งยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ-ยอดเงินกูA 1/2563 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกตAอง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน  
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป_ หลักสูตร � ใบยื่นกูA  
�สมุดออม+บทความ � แบบฝ�กหัด 
�จิตอาสา …… ช่ัวโมง � บัตรประชาชนผูAกูA 
แกAไข 1.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แกAไข 2.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจAงยอดการกูAยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 1/2563 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับอาจารยPกองทุนกู�ยืมประทบัตรา  

บันทึกการรับสัญญา และแบบยืนยันคืนภาคเรียนท่ี 1/2562 วันท่ี ...........................  

ปล. นักศึกษาต�องมีตราประทับของกองทุนครบทุกช-องเอกสารฉบบัน้ีจึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได� 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป_เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

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

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

ภาคเรียนท่ี 3/2562 ขAาพเจAามีความประสงค-จะ � ลงทะเบียนเรียน � ไม@ลงทะเบียนเรียน 

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

*นักศึกษาท่ีไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมกรุณาทําเร่ืองทุนอื่น ๆ ใหAเรียบรAอยก@อนมาติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาใหAเรียบรAอย จึงทําการยื่นยอดค@าเล@าเรียนล@าสุด ก@อนทําการติดต@อเซ็นแบบยืนยัน 

***หากวงเงินกูAยืมไม@เพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะน้ันจะเสียค@าปรับ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
เม่ือนักศึกษาม่ันใจในยอดการลงทะเบียนเรียน 
2/2562 กรุณานําใบน้ีมาส@งกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบท่ีกาํหนด 
ลงช่ือรับทราบ............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับเซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
�ส@งยอดลงทะเบียน � ส@งยอดหักทุนอื่น ๆ 
�ชําระเพิ่ม ................................... บาท 
พิมพ-ยอดเงินกูA 2/2562 จํานวน .......................... บาท 
วันท่ี ....................................... 

สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
� ถูกตAอง ลงช่ือ ...................... วันท่ี ....................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ............ ............วันท่ี ......................... 

ตรวจสอบ แบบยืนยัน �สมุดออม+บทความ 
�ช่ือ – สกุล คณะ ช้ันป_ หลักสูตร � ใบยื่นกูA  
� แบบฝ�กหัด �จิตอาสา …… ช่ัวโมง  
� บัตรประชาชนผูAกูA � ใบรับทราบจากผูAปกครอง 
แกAไข 1.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แกAไข 2.......................................................................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

ใบแจAงยอดการกูAยืม กท.304 ภาคเรียนท่ี 2/2562 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 

บันทึกการเขAา
ปฐมนิเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับนักศึกษากรอกข�อมลู (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช-อง) 

ช่ือ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป_เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 

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

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

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต@อคุณ .....................................................เบอร-โทรศัพท- ............................... 

ในภาคการศึกษาน้ีขAาพเจAาไดAรับทุนนอกเหนือจากทุนกูAยืมหรือไม@ � ไม@ไดA � ไดAทุน....................ประเภท..... 

ก@อนมาเรียนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขAาพเจAา � ไม@เคยกูAยืม � เคยกูAยืม 

ขAาพเจAาประสงค-ชําระค@าเล@าเรียนดAวยเงินกูAยืมของภาคการศึกษาน้ีจาํนวน ........................ บาท *ดูจากใบแจAงยอด  

หากพบแบบยืนยันท่ีดําเนินการเซ็นมีปgญหาขAาพเจAาสะดวกติดต@อแกAไขวิทยาเขต �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
ขAาพเจAาขอนําส@งสัญญากูAยืมเพื่อชําระค@าเล@าเรียนดAวย
กองทุนเงินกูAยืม หากขAาพเจAาตAองการยกเลิกขAาพเจAาจะ
ยกเลิกภายในกาํหนดของมหาวิทยาลัย หากไม@เปZนไป
ตามน้ันขAาพเจAายินดีใหAมหาวิทยาลัยเรียกเก็บค@าเล@า
เรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท้ังจํานวน  
ลงช่ือนักศึกษา............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารยPกองทุน  
รับสัญญาท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
ตรวจสอบเอกสารครบถAวน และลายเซ็นถูกตAอง 
P………………………………………………………………… 
โดย .......................................วันท่ี ............................. 
เซ็นแบบยืนยันท่ี �ร@มเกลAา �พัฒนาการ 
แจAงยอดเงินกูAและคงเหลือใหAนักศึกษาทราบเรียบรAอย 
โดย .......................................วันท่ี ............................. 

สําหรับอาจารยPผู�ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบสัญญาโดยละเอียด  
� ถูกตAอง โดย ............................. วันท่ี .................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
ยืนยันสัญญาผ-านระบบ วันท่ี ................................... 
ไม@ถูกตAอง ใหAแกAไขเร่ือง ................................................ 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
 
 
 

พิมพPแบบยืนยัน กูAยืม วงเงินต@อป_ ......................บาท 
� ค@าเล@าเรียน � ค@าครองชีพ 
จํานวนเงินกูA .......................... บาท 
จํานวนเงินเหลือกูAเทอม 2/2562 .........................บาท 
สําหรับอาจารยPกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน 
ส@งยอดเงิน 1/2562 จํานวน ...............................บาท 
วันท่ี ....................................... 
� แกAไข1 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
� แกAไข2 เปZน ..................... บาท วันท่ี..................... 
ผูAแกAไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
ยืนยันยอด 1/2562 จาํนวน ........................... บาท 
โดย ........................................ 

ใบนําส@งสัญญา ป_การศึกษา 2562 เลขท่ีสญัญา 62/.... .... .... .... 



บันทึก 
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