
ใบนําส�งสัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงิน  

สําหรับนักศึกษาบันทึกข�อมูล (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช�อง) 

ชื่อ –สกุล นักศึกษา ............................................................................... วันเดือนป�เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....  
รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... ....  เบอร$โทรศัพท$นักศึกษา............................................. 
e-mail นักศึกษาใน classroom :....................................................................................................   
อย4าลืมเปลี่ยนชื่อใน classroom ในรูปแบบ ชื่อ+สกุล+เลขท่ีสัญญา เช4น ออมทรัพย$ ณ เกษม 66_0000 
กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต4อชื่อ คุณ .....................................................เบอร$โทรศัพท$มือถือ ........................................... 
ภาคการศึกษา 1/2566 ขDาพเจDามีความประสงค$ขอกูDยืม � ค4าเล4าเรียนอย4างเดียว � ค4าเล4าเรียนและค4าครองชีพ � ค4าครองชีพอย4างเดียว 

นักศึกษากรุณากรอกข�อมูลภาคเรยีนที่ 1/2566 ทุกช�อง เอกสารท่ีนักศึกษาต�องนําส�ง 
1. ใบนําส4งสัญญา และแบบเบิกเงินการกูDยมื กรอกขDอมูลเรียบรDอย 

จํานวน 1 แผ4น 
2. สัญญาตัวจริง ท่ีลงนามแลDว จาํนวน 2 ชุด 
3. แบบยืนยันการเบกิเงินท่ีลงนามแลDว จาํนวน 2 แผ4น 
4. หนังสือยินยอมเปIดเผยขDอมูลของนักศึกษา และบิดา และมารดา 

(กรณีไม4มีบิดามารดาใหDใชDของผูDปกครองแนบแทน) จํานวนอย4าง
ละ 1 แผ4น 

5. สําเนาบัตรประชาชนนักศึกษาท่ีไม4หมดอาย ุจํานวน 3 แผ4น 
6. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา จาํนวน 1 แผ4น 
7. สําเนาบัตรประชาชนบิดา ท่ีไม4หมดอาย ุจํานวน 3 แผ4น 
8. สําเนาบัตรประชาชนมารดา ท่ีไม4หมดอายุ จํานวน 3 แผ4น 
9. กรณีไม4มีบิดามารดา สําเนาบัตรประชาชนผูDปกครองท่ีไม4หมดอายุ 

จํานวน 3 แผ4น 
เอกสารสําเนาทุกฉบับตDองรับรองสําเนาถูกตDองโดยเจDาของเอกสารเท4าน้ัน 
สําคัญ กรณียังไม4ส4งเอกสารย่ืนกูDยืม (ชุด กยศ.101 ที่มีหนังสือรับรองรายไดD) กรุณานําส4งมา
พรDอมเอกสารชุดนําส4งสัญญานี้ หากไม4นําส4งจะไม4สามารถดําเนินการข้ันตอนต4อไปไดD 

หัวข�อ จํานวนเงิน (บาท) สถานที่ตรวจสอบข�อมูล 
 วงเงินกูDยืมป� 2566 1 ระบบ DSL จาก กยศ. Connect 

หรือเขDาจาก 
www.studentloan.or.th 

ภาคเรียนท่ี 1/2566 
ลงทะเบียนเรียนเต็ม
จํานวน 

2 http://reg.kbu.ac.th ภาระ
ค4าใชDจ4าย/ทุน  
ช4องจํานวนเงิน 

ส4วนลดท่ีไดD เช4น  
-ทุนอื่น ๆท่ีไม4กูDยืม 
-ส4วนลดค4าเล4าเรียน 

3 http://reg.kbu.ac.th ภาระ
ค4าใชDจ4าย จะปรากฏเม่ือมีการตัด
ทุนในระบบแลDว 

ยอดเงินท่ีตDองการกูDยืม
ภาคเรียนท่ี 1/2566 

4 ช4องหมายเลข 2  ลบ 3 

ยอดเงินคงเหลือท่ีใชDใน
การกูDยืมภาคเรียนท่ี 
2/2566 

5 ช4องหมายเลข 1  ลบ 4 

ช�องทางการนําส�ง ส4งไดDที่มหาวิทยาลัยหDองกองทุนกูDยืมท้ัง 2 วิทยาเขต หรือ  ระบบขนส4ง ส4งมาท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เลขท่ี 
1761 ถนนพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 หDองกองทุนกูDยืม กรุณาระบุหนDาซองว4า “กรุณาส4งในวันจันทร$ – เสาร$ เวลา 08.30 – 16.00 น.
เท4าน้ัน เวDนวันหยุดนักขัตฤกษ$ ” โทร 089-1301731  (เรียนที่ร4มเกลDาใหDส4งเอกสารทางระบบขนส4งมาที่พัฒนาการเท4านั้นหากส4งไปร4มเกลDาเอกสารหายจะไม4รับผิดชอบ) 

สําหรับนักศึกษา รับทราบข�อความข�างต�น 
ขDาพเจDาไดDตรวจสอบยอดเงินกูDยืม 1/2566 และเอกสารทุกแผ4น จึงขอนําส4ง
สัญญากูDยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินเพ่ือชําระค4าลงทะเบียนเรียนท้ังจํานวน
ตามยอดเงินในแบบยืนยันการเบิกเงินท่ีแนบมาน้ีใหDกับมหาวิทยาลัย ขDาพเจDา
รับทราบว4าเม่ือนําส4งเอกสารดังกล4าวแลDว จะไม4มีการคืนเงินใด ๆ ท้ังส้ิน หากมี
การลดค4าเล4าเรียนเงินกูDจะคืนคลังเพ่ือลดยอดหน้ีใหDนักศึกษาเม่ือส้ินภาค
การศึกษา และขอยืนยันขDอมูลท่ีใหDไวDกับมหาวิทยาลัยเปiนความจริงทุกประการ   
หากเอกสารมีป2ญหาสะดวกแก�ไขท่ีวิทยาเขต  
�ร4มเกลDา �พัฒนาการ �ระบบขนส4ง 
ลงช่ือนักศึกษา............................................................ 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารย5กองทุนผู�รับสัญญา/แบบยืนยัน  
รับสัญญา/แบบยืนยันท่ี (ใส4จํานวนท่ีรับตรงเสDนประ) 
วิทยาเขต �ร4มเกลDา �พัฒนาการ �ระบบขนส4ง  
� สัญญาตัวจริง ..... ชุด  � แบบยืนยันตัวจริง .... แผ4น 
หนังสือยินยอมเปIดเผยขDอมูล  
� นักศึกษา � บิดา � มารดา � ผูDปกครอง 
สําเนาบัตรประชาชน ท่ีไม4หมดอายุ 
...  นักศึกษา … บิดา … มารดา ... ผูDปกครอง 
� สําเนาสมุดบัญชี .... แผ4น 
� เอกสารคําขอกูDยืม (ถDามี) 
โดย ..............................................วันท่ี ...................................... 

สําหรับอาจารย5กองการเงิน ตรวจสอบแบบยืนยันค�าลงทะเบียน 
ส4งยอดเงินกูD 1/2566 จํานวน .................................บาท 
วันท่ี .......................................... 
สําหรับอาจารย5สแกนเอกสารเข�าระบบ 
โดย............................................................ วันท่ี.......................................  
ไม4ถูกตDอง ใหDแกDไขเร่ือง .................................................................................... 
ผูDแกDไข ลงช่ือ ..........................................วันท่ี ...................................... 

สําหรับอาจารย5ผู�ตรวจสอบเอกสารทุกอย�างโดยละเอียด 
� ถูกตDอง โดย ................................................... วันท่ี ........................ 
� แกDไข1 เปiน ..................................................................................... 
ผูDแกDไข ลงช่ือ ............................................วันท่ี ................................... 
� แกDไข2 เปiน ...................................................................................... 
ผูDแกDไข ลงช่ือ ............................................วันท่ี ................................... 
ยืนยันผ4านระบบ DSL วันท่ี  ..................................................................... 

เลขท่ีสัญญา 66/... ... ... ... 



คําอธิบายการเข�าตรวจสอบยอดเงิน 

1 เขDาระบบ DSL ไปท่ีหนDาหลัก เลือกการยื่นกูD เลือกไปหนDาแบบเบิกเงินการกูDยืม เลือก ยื่นเบิกเงินภาคเรยีนท่ี 1/2566 

2 http://reg.kbu.ac.th เมื่อ login เขDาระบบแลDว ไปท่ี ภาระค4าใชDจ4าย/ทุน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย�างการกรอก 

ข�อมูลภาคเรยีนที่ 1/2566 
หัวข�อ จํานวนเงิน (บาท) สถานที่ตรวจสอบข�อมูล 

 วงเงินกูDยืมป� 2566 1111              60,000 ระบบ DSL จาก กยศ. Connect 
หรือเขDาจาก www.studentloan.or.th 

ภาคเรียนท่ี 1/2566 ลงทะเบียนเรียนเต็มจํานวน 2222              24,293 http://reg.kbu.ac.th ภาระค4าใชDจ4าย/ทุน  
ช4องจํานวนเงิน 

ส4วนลดท่ีไดD เช4น  
-ทุนอื่น ๆท่ีไม4กูDยืม 
-ส4วนลดค4าเล4าเรียน 

3333  
     24,293 – 19,293 = 5,000 

http://reg.kbu.ac.th ภาระค4าใชDจ4าย จะปรากฏเม่ือมีการตัดทุนใน
ระบบแลDว 
ช�องน้ีถ�ายอดช�องจํานวนเงินเท�ากับช�องค�างชําระให�ใส�เลข 0 

ยอดเงินท่ีตDองการกูDยืมภาคเรียนท่ี 1/2566 4444 24,293 – 5,000 = 19,293 ช4องหมายเลข 2  ลบ 3 
ยอดเงินคงเหลือท่ีใชDในการกูDยืมภาคเรียนท่ี 2/2566 5555 60,000-19,293 = 40,707 ช4องหมายเลข 1  ลบ 4 

วงเงินกูDยืมต4อป� 

สําคัญ คลิก 2566/1 ถDาไม4คลิกใหDถูกเทอมยอดจะผิด 

2 ยอดลงทะเบียนเรยีนเตม็จํานวน 

3 ถDามีการตัดทุนอื่น ๆ 
หรือส4วนลดแลDวยอดในช4อง

คDางชําระจะลดลง  

ให�นํายอดช�องจํานวนเงิน 
ลบ ช�องค�างชําระ  

คือ ยอดที่ได�ทุนหรือได�
ส�วนลดใส�หมายเลข 3 


