e-studentloan
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจําป,การศึกษา 2560

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นางสาว/อื่นๆ............) ..............................................................
รหัสนักศึกษา ... ...- ... ... ... ... ...- ... ... ... ... ...
เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....
เบอร#โทรศัพท#นักศึกษา ..........................................................
E-mail ……………………………………………………………….. ที่ใช/ดูรหัส OTP

ขั้นตอนการยื่นกู/ยืม
1. สมัครเรียน และลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. รับแบบฟอร#มขอกู/ยืมเงิน ณ ห/องกองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา หรือ ดาวน#โหลดได/ที่
http://loan.kbu.ac.th
3. ยื่นแบบฟอร#มขอกู/ยืมเงิน โดยเตรียมเอกสารตามแบบคําขอกู/ยืมเงินที่ ห/องกองทุนเงิน
ให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4. เมื่อยื่นแบบฟอร#มขอกู/ยมื เงินแล/ว เข/าสัมภาษณ#โดยคณะกรรมการกองทุนกู/ยืมเพื่อ
การศึกษา ณ วิทยาเขตรMมเกล/า วิทยาเขตพัฒนาการ เจ/าหน/าที่ออกลําดับทุน
60/.... .... .... .... โดย ................................. วันที่ ...................................

บันทึกการตรวจสอบเอกสาร
เอกสาร
นําส2ง

เอกสารครบ

เอกสารไม2ครบ 60/.... .... .... ....

รายการเอกสารนําส2งเพิ่มเติม

สําหรับเจาหนาที่
นําส2งวันที่

1.รูปถMายของนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถMายไมMเกิน 6
เดือน)
2.สําเนาทะเบียนบ/านนักศึกษา จํานวน 1 แผMน
3.สําเนาบัตรประชาชนนักศึกษา จํานวน 1 แผMน
4.สําเนาทะเบียนบ/านบิดา/ผู/ปกครอง จํานวน 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/กรณี
ประกอบอาชีพอิสระ)
9.สําเนาบัตรข/าราชการผู/รับรองรายได/ (ที่ไมMหมดอายุ) จํานวน 1
แผMน
10.หนังสือรับรองการเปXนข/าราชการ จํานวน 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#ที่
ปรึกษา
14.แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยูMอาศัย
15.รูปถMายที่อยูอM าศัยของบิดามารดา หรือผู/ปกครอง และนักศึกษา
ตามภูมิลําเนา
16.สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (วุฒิการศึกษา)
17.แบบยืนยันการเข/ารMวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 1 กิจกรรม
18.อื่น ๆ เชMน

สําเนาใบมรณบัตร

หนังสือรับรองสถานภาพ
19.เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ

สําเนาใบหยMา

ผูรับตัวบรรจง

เมื่อเข/าสัมภาษณ#เรียบร/อยมีข/อความใน http://reg.kbu.ac.th วMา “นักศึกษาสMงแบบ
คําขอกู/ยืมป^ 2560 แล/ว อยูMระหวMางการตรวจสอบเอกสารดูประกาศทุก ๆ 3 วัน”
5. ยื่นเพื่อขอรหัสผMานที่ www.studentloan.or.th (กรณีผู/กู/ตMอเนื่องที่เคยมีรหัสผMานแล/ว
ให/ข/ามไปทําข/อ 15 )
www.studentloan.or.th

ระบบ e-studentloan นักเรียน/นักศึกษา
6. สําหรับผู/กู/ยืมรายใหมM ไมMเคยยื่นขอรหัสผMาน ปฏิบัตดิ ังนี้
7. ยื่นขอรหัสผMานที่ www.studentloan.or.th เลือก ระบบ e-studentloan นักเรียน/
นักศึกษา
8. คลิก “ลงทะเบียนขอรหัสผMาน”

ลงทะเบียนขอรหัสผMาน

9. บั น ทึ ก ข/ อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษาลงไปตามชM อ งที่ ร ะบุ เมื่ อ บั น ทึ ก ข/ อ มู ล เรี ย บร/ อ ย คลิ ก
“ลงทะเบียน” e-mail ควรเปXน gmail.com และ e-mail สามารถเข/าเช็ครหัส OTP
เพื่อยืนยันข/อมูลได/
กรุณา
กรอก
ข/อมูลให/
เปXน
ปeจจุบัน

ลงทะเบียน

10. เปdด e-mail กองทุนจะนําสMงรหัส OTP เข/าในกลMองจดหมาย หากไมMพบให/
ตรวจสอบที่จดหมายขยะ
เข/า e-mail ที่ลงทะเบียนไว/ในข/างต/น เพื่อนํารหัส OTP มากรอกข/อมูล

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

ยืนยันขอมูล
11. ระบุรหัสผMาน ยืนยันรหัสผMาน คําถามกันลืม คลิก “ตกลง”

ตกลง

12. ระบบขึ้นข/อมูลมาให/ตรวจสอบข/อมูลของนักศึกษา เลขบัตรประชาชน ชื่อ – สกุล วัน
เดื อ นป^ เ กิ ด และ e-mail เพื่ อ ให/ ต รวจสอบความถู ก ต/ อ งอี ก ครั้ ง หากไมM ถู ก ต/ อ ง
ดําเนินการแก/ไขให/ถูกต/อง เมื่อถูกต/องแล/ว คลิก “ยืนยันการลงทะเบียน”

ยืนยันการลงทะเบียน
13. ปfอนข/อมูลป^การศึกษาที่ลงทะเบียน ระดับการศึกษา ชั้นป^ เมื่อตรวจสอบถูกต/อง คลิก
“ยืนยันการลงทะเบียน”

ยืนยันการลงทะเบียน

14. ข/อมูลแจ/งวMา นักศึ กษารอประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ 1 วันทํา การ แล/วเข/ามาทําการ
ขั้นตอนตMอไป

ออกจากระบบ
15. ขั้นตอนการยื่นกู/ยืมที่ www.studentloan.or.th ระบบ e-studentloan นักเรียน/
นักศึกษา (เข/าระบบตามข/อ 5)
16. คลิก “ผู/มีรหัสผMานแล/ว”

ผูมีรหัสผ2านแลว

17. บันทึกข/อมูลเลขบัตรประชาชน และ รหัสผMานที่ตั้งไว/ กMอนทําการใด ๆ กรุณาใสMรหัส
OTP ตามข/อ 10 ทุกครั้งกMอนขั้นตอนตMอไป

เขาสู2ระบบ
18. ทําการยื่นแบบคําขอกู/ยืมเงินผMานระบบโดย คลิก ที่ “ป^การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1”

ป,การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

19. คลิก ที่ “แบบคําขอกู/” กรณีผู/กู/ยมื รายใหมMให/เลือกแบบคําขอกู/ยมื เงิน

แบบคําขอกู/ยืม

กรณีผู/กู/ยืมตMอเนื่องจากสถาบันอื่น ให/เลือกด/านลMางที่เปXนกรณีย/ายสถานศึกษา

แบบคําขอกู/ยืม

การยื่นกูยืมแบบ กยศ.เริ่มขอ 20 กูยืมแบบ กรอ.เริ่มขอ 27
20. กรณีผู/กู/ยืมแบบ กยศ. คือผู/กู/ยืมที่ไมMอยูMในเงื่อนไขของการกู/ยืมแบบ กรอ. มีรายได/
ครอบครัวไมMเกิน 200,000 บาท ตMอป^ ไมMเคยเปXนผู/กู/ยืมแบบ กรอ. สถาบันอื่นมากMอน
สามารถกู/ยืมคMาเลMาเรียน และคMาครองชีพได/ ให/ คลิก “กยศ.” เลือก “อนุปริญญา,
ปริญญาตรี” คลิก “ชั้นป^ที่ ...” พิมพ#คําวMา “เกษมบัณฑิต” แล/ว คลิก ค/นหา จะขึ้นคํา
วMา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จแล/วให/ คลิก “ตกลง”

ตกลง
เข/าไปบันทึกข/อมูลแบบคําขอกู/ยืม
กMอนกรอกข/อมูล
กรุณาตรวจสอบที่ชื่อ
– สกุล และอยูMตาม
ทะเบียนบ/านหากไมM
เปXนปeจจุบันกรุณา
โทร 02-0164888
เพื่อแก/ไขข/อมูลให/
เปXนปeจจุบันกMอน
กรณีเคยกู/ยืมมากMอน
กรุณาคลิกระดับที่เคย
กู/ยืมให/ถูกต/อง

ข/อ 1 บันทึกข/อมูลตามตัวอยMาง ยกเว/น หลักสูตร คณะ ชั้นป^ บันทึกข/อมูลรหัสนักศึกษา
ของแตMละบุคคล เฉพาะรหัสนักศึกษาขึ้นต/นด/วย 60... สMวนรหัสนักศึกษาอื่น ติดตMอสอบถาม
อาจารย#ที่กองทุนกู/ยืม ดังนี้

รหัสตัวที่
3-4
01
02
03
04
05
06
07

60

01

01

ป,ที่เขา
ศึกษา

คณะ

สาขา

คณะ
ใส2คณะในระบบ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร#
คณะนิเทศศาสตร#
คณะวิศวกรรมศาสตร#
คณะสถาปeตยกรรมศาสตร#
คณะศิลปศาสตร#
คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี
รหัสตัวที่ 7 หลักสูตร
เลข 2
เลข 4
เลข 6
ยกเว/น คณะสถาปeตยกรรมศาสตร# 05014

รหัสตัว
ที่ 3-4
08
09
10
51
56
61
65

4 45678
หลักสูตร
คณะ
ใส2คณะในระบบ
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร#การกีฬา
คณะพยาบาลศาสตร#
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร#
คณะศิลปศาสตร#
คณะศิลปศาสตร#
ใส2หลักสูตรในระบบ
ใสMหลักสูตร 4 ป^
ใสMหลักสูตร 4 ป^
ใสMหลักสูตร 3 ป^
ใสMหลักสูตร 5 ป^

ข/อ 2 ตรวจสอบข/อมูลเลขบัตรประชาชน ชื่อ – สกุล วันเดือนป^เกิด ที่อยูMตามทะเบียน
บ/าน วMาถูกต/องเปXนปeจจุบันหรือไมM หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือไมMเปXนปeจจุบัน กรุณาติดตMอ กยศ.
02-0164888 เพื่อแก/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/ยืมที่ผMานมา

ใสMให/ตรงกับเอกสารที่ยื่นกู/ยมื ในครั้งแรก

ตองไม2คลิกค2าใชจ2ายเกี่ยวเนื่อง
เลือกธนาคารที่เปIดบัญชี และเลือกรูปแบบการทําสัญญา

ยอมรับ
บันทึกแบบ

ข/อ 3 บันทึกข/อมูลอาชีพบิดา/มารดา
กรณีสถานะอยูMด/วยกัน บันทึกข/อมูลทั้งบิดาและมารดา รายได/รวมตMอป^ของบิดา และ
มารดา ข/ อมู ล ที่ บั น ทึ ก ต/อ งตรงกั บ หนั ง สื อ รั บ รองรายได/ หรื อ สลิ ป เงิน เดื อ น หนัง สื อ รั บ รอง
เงินเดือน ที่นําสMงกองทุนกู/ยืมฯ
กรณีสถานะ แยกกันอยูM เสียชีวิต หยMาร/าง นักศึกษามีใครเปXนผู/ดูแลให/บันทึกข/อมูล
เฉพาะบุคคลนั้น ๆ รายได/ตMอป^ของบุคคลนั้น ๆ
ข/อ 4 เลือกเงื่อนไขการกู/ยืม นักศึกษาสามารถเลือกได/เฉพาะคMาเลMาเรียน และคMาครอง
ชีพ เทMานั้น
ข/อ 5 เลือกเงื่อนไขการโอนเงินผMานบัญชีธนาคาร นักศึกษาเปdดบัญชีธนาคารใดให/เลือก
ธนาคารนั้น ๆ เพื่อให/เงินกู/ยืมโอนเข/าบัญชีการกู/ยืม และเลือกสัญญาการกู/ยืมแบบทั่วไป 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/อมลงชื่อตัวบรรจง
ไมMต/องมีคําวMา นาย หรือ นางสาว ด/วยปากกาสีน้ําเงิน นํามาสMงที่ห/องกองทุนกู/ยืมเพื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 2 แผMน พร/อมคูMมือ

ตัวอย2างการพิมพKแบบคําขอกูยืมออกจากระบบ

ok

ก

ลงชื่อไมMมีคํานําหน/า
พร/อมพิมพ# 2 แผMน

-

หากนักศึกษาต/องการแก/ไขการบันทึกข/อมูลในแบบคําขอกู/ยืม นักศึกษาสามารถ
เข/ า ระบบได/ เ มื่ อ ทํ า การแก/ ไ ขเรี ย บร/ อ ย ให/ คลิ ก “บั น ทึ ก แบบ” อี ก ครั้ ง หรื อ
นักศึกษาต/องการยกเลิกแบบคําขอกู/ ยืม นั กศึกษา คลิก “ยกเลิ กแบบ” แตMถ/ า
ข/อมูลถูกต/องเรียบร/อยแล/ว ทุกครั้งที่เข/าไปดูข/อมูลไม2ควรบันทึกแบบซ้ํา
21. รอผลการอนุ มั ติ สามารถดู ป ระกาศการอนุ มั ติ ไ ด/ ที่ reg.kbu.ac.th
และ
loan.kbu.ac.th
22. วิธีการเข/าระบบ reg.kbu.ac.th เพื่อตรวจสอบข/อมูลเกี่ยวกับการกู/ยืม
22.1 เข/า reg.kbu.ac.th คลิกเข/าสูMระบบ

เขาสู2ระบบ

22.2 ใสMรหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เชMน 590107412345 ชMองรหัส
ประจําตัว ใสMรหัสผMานแรกเข/าถ/าไมMเคยเปลี่ยน คือวันเกิด และเดือนเกิด เชMน เกิด
วันที่ 2 มกราคม รหัสผMานคือ 0201 เปXนต/น คลิกตรวจสอบ (กรณีเข/ารหัสผMานไมMได/
ให/ติดตMอฝoายทะเบียน)

ตรวจสอบ
22.3 คลิก ประกาศงานกองทุนฯ

ประกาศงานกองทุนฯ

22.4 เลือกป^การศึกษาที่ต/องการทราบข/อมูล เชMน 2560 มีข/อความขึ้นวMาในชMวงเวลาใด
ติดตMอและทําการใด ๆ แล/วบ/าง

2560

22.5 กรณีข/อความมีไมMครบสามารถนําเมาส#ตรงข/อความเพื่อขยายข/อความให/ชันเจน
มากขึ้น

22.6 ชMองประเภท มีสMวนสําคัญของสัญลักษณ# นักศึกษาควรเข/าตรวจสอบข/อความอยMาง
น/อยสัปดาห#ละครั้งเพื่อไมMพลาดการติดตMอในเรื่ องเกี่ยวกับกองทุนกู/ยืม หากพบ
สัญลักษณ#รูปคน ให/นักศึกษาติดตMอกองทุนกู/ยืมดMวนที่สุด

23 เมื่อนักศึกษาได/รับการอนุมัติให/กู/ยืม นักศึกษาเข/าพิมพ#สญ
ั ญาการกู/ยืม ปฏิบัติตามคูMมอื ตัง้ แตM
ข/อที่ 15 – ข/อที่ 19 เมื่อ คลิก “ป^การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1” ข/อมูลขึ้นดังนี้ ให/ คลิก
“ทําสัญญากู/ยืมเงิน” กMอน คลิก ควรเปdดบัญชี (บัญชีควรเปXนธนาคารเดียวกันกับที่ยื่นกู/ยืม
ในระบบครั้งแรก) ให/เรียบร/อยกMอนการพิมพ#สัญญา

ทําสัญญากู/ยืมเงิน

24 ระบบขึ้นคําวMาโปรดใสMรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อทําสัญญากูย/ ืมเงิน กยศ. คลิก “ทําสัญญา”

ทําสัญญา

25 บันทึกข/อมูลสัญญา

-

-

-

ให/นักศึกษาตรวจสอบข/อมูลข/อที่ 1 วMาถูกต/องตรงกับทะเบียนบ/านที่เปXนปeจจุบัน
หรือไมM หากมีการแก/ไขกรุณาติดตMอ อาจารย#ที่กองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา
วิทยาเขตรMมเกล/า อาคาร 1 ชั้น 2 ห/ องกองทุน กู/ยืม หรือ วิทยาเขตพัฒนาการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห/องกองทุนกู/ยืม เพื่อทําการยกเลิกข/อมูลที่ไ มM
ถูกต/อง ทําการแก/ไข แล/วรอผลการอนุมัติอีกครั้ง
หากถูกต/อง ตรวจสอบข/อมูลข/อ 2 วMาเปXน “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ระดับ
“ปริญญาตรี” หรือไมM
หากถูกต/อง ทําการบันทึกข/อมูลข/อ 3 ผู/ค้ําประกัน (คือ บิดา หรือมารดา เทMานั้น
กรณีไมMมีบิดามารดา อนุญาตให/ผู/ปกครองที่นามสกุลเดียวกับนักศึกษาอายุ 25 ป^
ขึ้นไป และไมMเคยมีภาระหนี้สินของกองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา) การกรอกที่
อยูMตามทะเบียนบ/าน กรุณากรอกตามที่มีอยูMในทะเบียนบ/านเทMานั้น (หากไมMมีซอย
ไมMมีถนนในทะเบียนบ/านไมMให/กรอกเพิ่มลงไป และกรุณาอยMาใสMเครื่องหมาย – ลง
ในชMอง)
กรณีนักศึกษาอายุไมMถึง 20 ป^ ณ วันที่พิมพ#สัญญา นักศึกษาต/องทําการเลือกที่ข/อ
4 ทําเครื่องหมายชMอง “ผู/แทนโดยชอบธรรมเปXนบุคคลเดียวกับผู/ค้ําประกัน”

-

บั น ทึ ก เลขบั ญ ชี โดยดู จ ากสมุ ด บั ญ ชี ที่ นั ก ศึ ก ษาทํ า การเปd ด บั ญ ชี จ าก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย เปXนบัญชี
ที่เปdดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทMานั้น (การเปdดบัญชีต/องตรงกับการเลือกใน
ขั้นตอนยื่นกู/ยืมในข/อ 20) เมื่อบันทึกเรียบร/อย คลิก “บันทึกสัญญา” ระบบจะขึ้น
ให/ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของสมุดบัญชี หากถูกต/อง คลิก “ok”

ตรวจสอบชื่อ-สกุล กMอนคลิก OK

ok
-

เมื่อบันทึกสัญญาเรียบร/อย คลิก “พิมพ#สัญญา”

พิมพ#
สัญญา

26 พิมพ#สัญญา ตรวจสอบข/อมูลความถูกต/องอีกครั้งกMอนพิมพ# กรุณาพิมพ#สัญญาออกมา
ทั้งหมด 4 แผMน แผMนละหน/า จํานวน 2 ชุด คําแนะนํา นักศึกษาควรนําสัญญาที่พิมพ#ให/
อาจารย#ที่กองทุนกู/ยืมตรวจสอบกMอนนําไปให/ผู/ค้ําประกันลงนาม กรณีผู/ค้ําประกันอยูMใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให/นักศึกษาพาผู/ค้ําประกันมาเซ็นสัญญาตMอหน/าอาจารย#กองทุน

กรณีผู/ค้ํา ประกัน อยูMตMางจังหวัดไมMสะดวกมามหาวิทยาลัย ให/นั กศึกษาสMงสัญญาให/ผู/ค้ํ า
ประกันเซ็นสัญญาตMอหน/าเจ/าหน/าที่ที่อําเภอ โดยสามารถดาวน#โหลดหนังสือนําในการเซ็น
สัญญาได/ที่ loan.kbu.ac.th ไปที่ดาวน#โหลดแบบฟอร#ม ไปที่หนังสือขอความอนุเคราะห#
เปXนพยาน เมื่อลงนามเรียบร/อยแล/วให/นําสัญญามาสMงเรียงเอกสารตามข/อ 32

-

วิธีการตั้งคMาหน/ากระดาษการพิมพ#สัญญา

OK

เลือก Print Preview……… กําหนดคMาซ/าย ขวา บน ลMาง ให/เปXน 0 และหัวกระดาษ ท/ายกระดาษ
ไมMใสMคMาใด ๆ

วิธีการสั่งพิมพ# สั่งหน/า 1-4 จํานวน 2 ชุด

ok

print

27 การยื่นกู/ยืมกรณีผู/กู/แบบ กรอ. ดูวิธีทําตั้งแตMข/อ 15 – 19 ต/องเปXนผู/กู/ยืมชั้นป^ที่ 1 ในป^ที่กู/ยืม
กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปXนป^แรก เปXนผู/กู/ยืมที่อยูMในคณะสาขาที่ขาดแคลน กรอ.เปXนผู/
กํ า หนด ไมM เ คยกู/ ยื ม แบบ กยศ. ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จากสถาบั น อื่ น มากM อ น หากรายได/
ครอบครัวไมMเกิน 200,000 บาทตMอป^ สามารถกู/ยืมคMาเลMาเรียน และคMาครองชีพได/ แตMหาก
รายได/ครอบครัวเกิน 200,000 บาทตMอป^ กู/ยืมได/เฉพาะคMาเลMาเรียนและเลือกการกู/ยืมแบบ
กรอ. เลือกอนุปริญญา,ปริญญาตรี ชั้นป^ที่ 1 ชื่อสถานศึกษา พิมพ#คําวMา “เกษมบัณฑิต”
แล/วกดค/นหาจะขึ้นชื่อวMา “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” แล/วคลิกตกลง

วิธีการเลือกหลักสูตร และสาขาวิชาเอก
รหัสนักศึกษาตัว
ที่ 3-7
01014
01054
01074
01094
04014 และ
04016
04024 และ
04026
04034 และ
04036
04044 และ
04046
04042
04054 และ
04056
04064 และ
04066
04072
05014
05024
05034
05054
06044
06074
06084
06094
61014
07024
56014
10014

คณะ

หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร#

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร#

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร#

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส#และ
โทรคมนาคม
วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร#

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟfา

วิศวกรรมศาสตร#
วิศวกรรมศาสตร#

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟfา
วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร#

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร#

วิศวกรรมศาสตร#
สถาปeตยกรรมศาสตร#
สถาปeตยกรรมศาสตร#
สถาปeตยกรรมศาสตร#
สถาปeตยกรรมศาสตร#
ศิลปศาสตร#
ศิลปศาสตร#
ศิลปศาสตร#
ศิลปศาสตร#
ศิลปศาสตร#
วิทยาศาสตร#และ
เทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
พยาบาลศาสตร#

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปeตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาปeตยกรรมศาสตร#
การออกแบบนิเทศศิลปr
การออกแบบตกแตMงภายใน
การออกแบบผลิตภัณฑ#
ออกแบบแฟชั่น
การจัดการโรงแรม
การจัดการทMองเที่ยว
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย#
ธุรกิจการบิน
วิทยาการสารสนเทศ
คอมพิวเตอร#
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พยาบาลศาสตร#

ศิลปศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเอก
การบัญชี
คอมพิวเตอร#ธุรกิจ
การขนสMงระหวMางประเทศ
การจัดการธุรกิจค/าปลีกและแฟ
รนไชส#
วิศวกรรมอุตสาหกรรม

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

3.

ต/องการกู/คMาครองชีพ

กMอนกรอกข/อมูล
กรุณาตรวจสอบที่
ชื่อ-สกุล และที่อยูM
ตามทะเบียนบ/าน
หากไมMเปXนปeจจุบัน
กรุณาโทรแจ/ง 020164888 เพื่อแก/ไข
ให/เรียบร/อยกMอน

ข/อ 1 บันทึกข/อมูลตามตัวอยMาง ยกเว/น หลักสูตร คณะ ชั้นป^ บันทึกข/อมูลรหัสนักศึกษา
ของแตMละบุคคล เฉพาะรหัสนักศึกษาขึ้นต/นด/วย 60... มีวิธีการดูข/อ 21 ดังนี้
ข/อ 2 ตรวจสอบข/อมูลเลขบัตรประชาชน ชื่อ – สกุล วันเดือนป^เกิด ที่อยูMตามทะเบียน
บ/าน วMาถูกต/องเปXนปeจจุบันหรือไมM หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือไมMเปXนปeจจุบัน กรุณาติดตMอ กยศ.
02-0164888 เพื่อแก/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/ยืมที่ผMานมา
ข/อ 3 บันทึกข/อมูลอาชีพบิดา/มารดา (หากประสงค#กู/ยืมคMาครองชีพทําเครื่องหมายถูก
หลังหมายเลข 3. ข/าพเจ/ามีความประสงค#ขอรับคMาครองชีพ เนื่องจากรายได/ครอบครัวไมMเกิน
200,000 บาทตMอป^) หากรายได/เกิน 200,000 บาทตMอป^ ไมMสามารถกู/ยืมคMาครองชีพได/

กรณีสถานะอยูMด/วยกัน บันทึกข/อมูลทั้งบิดาและมารดา รายได/รวมตMอป^ของบิดา และ
มารดา ข/อมูลที่บันทึกต/องตรงกับหนังสือรับรองรายได/ หรือสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน
ที่นําสMงกองทุนกู/ยืมฯ
กรณีสถานะ แยกกันอยูM เสียชีวิต หยMาร/าง นักศึกษามีใครเปXนผู/ดูแลให/บันทึกข/อมูล
เฉพาะบุคคลนั้น ๆ รายได/ตMอป^ของบุคคลนั้น ๆ

เลือกธนาคารทีเ่ ปdดบัญชี และเลือกรูปแบบการทําสัญญา

ก
ข/อ 4 เลือกเงื่อนไขการกู/ยืม กรณีนักศึกษากู/ยืมคMาครองชีพ ทําเครื่องหมายถูก ทั้ง 3
ชMอง กรณีไมMกู/ยืมคMาครองชีพ ทําเครื่องหมายถูกเฉพาะ คMาเลMาเรียน และคMาธรรมเนียมการเรียน
หรือคMาธรรมเนียมตMาง ๆ เทMานั้น
ข/อ 5 เลือกเงื่อนไขการโอนเงินผMานบัญชีธนาคาร นักศึกษาเปdดบัญชีธนาคารใดให/เลือก
ธนาคารนั้น ๆ เพื่อให/เงินกู/ยืมโอนเข/าบัญชีการกู/ยืม และเลือกสัญญาการกู/ยืมแบบทั่วไป หรือแบบ
ตามหลักศาสนาอิสลาม
ข/อ 6 ทําเครื่องหมายถูกเฉพาะกรณีเลือกบัญชีธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย ทํา
สัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม
ข/อ 7 อMานข/อความและทําเครื่องหมายถูกในชMอง “ยอมรับ”

เมื่อบันทึกข/อมูลเรียบร/อยแล/ว คลิก “บันทึกแบบ” บันทึกข/อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนที่
ผMานมาจากโรงเรียนเดิม และบันทึกคะแนน ONET ที่สอบผMานมาจากโรงเรียนเดิม บันทึกข/อมูล
เรียบร/อย คลิก “ตกลง” คลิก “ok” แล/วคลิก “พิมพ#แบบคําขอกู/ยืม” ให/อยูMใน 1 แผMนกระดาษ
ตรวจสอบความถูกต/อง พร/อมลงชื่อตัวบรรจง ไมMต/องมีคําวMา นาย หรือ นางสาว ด/วยปากกาสีน้ํา
เงิน นํามาสMงที่ห/องกองทุนกู/ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 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 ทุกครั้งที่เข/าไปดูข/อมูลไม2ควร
บันทึกแบบซ้ํา

28 รอผลการอนุมัติ สามารถดูประกาศการอนุมัติได/ที่ reg.kbu.ac.th และ loan.kbu.ac.th ดู
วิธีการตรวจสอบข/อมูลได/ที่ข/อ 22 เมื่อนักศึกษาได/รับการอนุมัติให/กู/ยืม นักศึกษาเข/าพิมพ#
สัญญาการกู/ยืม ปฏิบัติตามคูMมือตั้งแตM ข/อที่ 15 – ข/อที่ 18 เมื่อ คลิก “ป^การศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1” ข/อมูลขึ้นดังนี้ ให/ คลิก “ทําสัญญากู/ยืมเงิน” กMอน คลิก ควรเปdดบัญชีให/
เรียบร/อยกMอนการพิมพ#สัญญา

ทําสัญญากู/ยืมเงิน

29 ระบบขึ้นคําวMาโปรดใสMรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อทําสัญญากู/ยืมเงิน กรอ. คลิก “ทําสัญญา”

30 บันทึกข/อมูลสัญญา

บันทึกสัญญา

-

-

-

ให/นักศึกษาตรวจสอบข/อมูลข/อที่ 1 ถูกต/องและเปXนปeจจุบันหรือไมM หากมีการ
แก/ไขกรุณาติดตMอ อาจารย#ที่กองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาเขตรMมเกล/า
อาคาร 1 ชั้น 2 ห/องกองทุนกู/ยืม หรือวิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 2 ห/องกองทุนกู/ยืม เพื่อทําการยกเลิกข/อมูลที่ไมMถูกต/อง ทําการแก/ไข แล/วรอ
ผลการอนุมัติอีกครั้ง
หากถูกต/อง ตรวจสอบข/อมูลข/อ 2 วMาเปXน “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ระดับ
“ปริญญาตรี” หรือไมM
หากถูกต/อง ทําการบันทึกข/อมูลข/อ 3 ผู/ค้ําประกัน (คือ บิดา หรือมารดา เทMานั้น
กรณีไมMมีบิดามารดา อนุญาตให/ผู/ปกครองที่นามสกุลเดียวกับนักศึกษาอายุ 25 ป^
ขึ้นไป และไมMเคยมีภาระหนี้สินของกองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา) การกรอกที่
อยูMตามทะเบียนบ/าน กรุณากรอกตามที่มีอยูMในทะเบียนบ/านเทMานั้น (หากไมMมีซอย
ไมMมีถนนในทะเบียนบ/านไมMให/กรอกเพิ่มลงไป และกรุณาอยMาใสMเครื่องหมาย – ลง
ในชMอง)
กรณีนักศึกษาอายุไมMถึง 20 ป^ ณ พิมพ#สัญญา นักศึกษาต/องทําการเลือกที่ข/อ 4
ทําเครื่องหมายชMอง “ผู/แทนโดยชอบธรรมเปXนบุคคลเดียวกับผู/ค้ําประกัน”
บั น ทึ ก เลขบั ญ ชี โดยดู จ ากสมุ ด บั ญ ชี ที่ นั ก ศึ ก ษาทํ า การเปd ด บั ญ ชี จ าก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย (การเปdด
บัญชีต/องตรงกับการเลือกในขั้นตอนยื่นกู/ยืมในข/อ 27) เมื่อบันทึกเรียบร/อย คลิก
“บันทึกสัญญา” ระบบจะขึ้นให/ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของสมุดบัญชี หากถูกต/อง
คลิก “ok”

ตรวจสอบข/อมูลกMอน คลิก Ok

ok

-

ตรวจสอบความถูกต/องเรียบร/อย คลิก “พิมพ#สัญญา”

พิมพ#สัญญา
31 พิมพ#สัญญา ตรวจสอบข/อมูลความถูกต/องอีกครั้งกMอนพิมพ# ดูวิธีการตั้งหน/ากระดาษที่ข/อ
26 กรุณาพิมพ#สัญญาออกมาทั้งหมด 4 แผMน แผMนละหน/า จํานวน 2 ชุด คําแนะนํา
นักศึกษาควรนําสัญญาที่พิมพ#ให/อาจารย#ที่กองทุนกู/ยืมตรวจสอบกMอนนําไปให/ผู/ค้ําประกันลง
นาม กรณีผู/ค้ําประกันอยูMในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให/นักศึกษาพาผู/ค้ําประกันมาเซ็น
สัญญาตMอหน/าอาจารย#กองทุน กรณีผู/ค้ําประกันอยูMตMางจังหวัดไมMสะดวกมามหาวิทยาลัย ให/
นักศึกษาสMงสัญญาให/ผู/ค้ําประกันเซ็นสัญญาตMอหน/าเจ/าหน/าที่ที่อําเภอ โดยสามารถดาวน#
โหลดหนังสือนําในการเซ็นสัญญาได/ที่ loan.kbu.ac.th ไปที่ดาวน#โหลดแบบฟอร#ม ไปที่
หนังสือขอความอนุเคราะห#เปXนพยาน เมื่อลงนามเรียบร/อยแล/วให/นําสัญญามาสMงเรียง
เอกสารตามข/อ 32

32 วิธีการสMงสัญญา กยศ. และ กรอ.
นําสัญญาที่ลงนามเรียบร/อยแล/วสMงที่ห/องกองทุนกู/ยืมได/ทั้ง 2 วิทยาเขต โดยมี
เอกสารประกอบดังนี้
ผูกูยืมรายใหม2

ผูกูยืมต2อเนื่องจากสถาบันอื่น

1. คูMมือการกู/ยืม
2. ใบนําสMงสัญญาเงินกู/ (ฉีกจากสมุดคูMมือ
หน/า 57)
3. สัญญาตัวจริง 2 ชุด ที่ลงนามเรียบร/อย
4. สําเนาสัญญา 1 ชุด
5. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารอิสลาม 2 แผMน
6. สําเนาทะเบียนบ/านผู/กู/ ผู/ค้ํา อยMางละ 1
แผMน
7. สําเนาบัตรประชาชนผู/กู/ ผู/ค้ํา อยMางละ
1 แผMน
8. แบบคําขอกู/ยืม (รับได/ที่ห/องกองทุนฯ)

1. คูMมือการกู/ยืม
2. ใบนําสMงสัญญาเงินกู/ (ฉีกจากสมุดคูMมือหน/า
57)
3. สัญญาตัวจริง 2 ชุด ที่ลงนามเรียบร/อย
4. สําเนาสัญญา 1 ชุด
5. สํ า เนาสมุ ด บั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย หรื อ
ธนาคารอิสลาม 2แผMน
6. สําเนาทะเบียนบ/านผู/กู/ ผู/ค้ํา อยMางละ 1 แผMน
7. สํ า เนาบั ต รประชาชนผู/ กู/ ผู/ ค้ํ า อยM า งละ 1
แผMน
8. แบบคําขอกู/ยืม (รับได/ที่ห/องกองทุนฯ)
9. ใบเปลี่ยนแปลงข/อมูล 1 แผMน กยศ.108 (รับ
ได/ที่ห/องกองทุนฯ)
เอกสารสําเนาทุกแผMนต/องรับรองสําเนาถูกต/องโดยเจ/าของเอกสาร โดยที่ลายเซ็นให/
เหมือนในสัญญากู/ยืมที่ลงนาม สําเนาทะเบียนบ/านผู/กู/ยืม เปลี่ยนเปXน นาย หรือ นางสาว ให/
เรียบร/อย
เจ/าหน/าที่ได/รับสัญญาจากเลขที่สัญญา 60/.... .... .... .... ซึ่งเปXนสัญญาแบบ
กยศ. กรอ. โดย .................................. วันที่ ..................................
ในวันที่นักศึกษาสMงสัญญา ในระบบ http://reg.kbu.ac.th ขึ้นข/อมูลวMา “นักศึกษานําสMง
สัญญาป^ 2560 แล/ว รอตรวจสอบเอกสาร ติดตามประกาศทุก ๆ 3 วัน วิธีตรวจสอบดูข/อ 22

33 เมื่ อสM งสั ญ ญ าเ รี ยบ ร/ อย ใ ห/ นั ก ศึ ก ษ าดู ปร ะ กา ศ คว า มเ รี ยบ ร/ อย ข องสั ญญ า ที่
http://reg.kbu.ac.th กรณีมีปeญหาในระบบ http://reg.kbu.ac.th ขึ้นข/อมูลวMา “สัญญา
ป^ 2560 มีปeญหาครั้งที่ ... กรุณาติดตMอแก/ไขที่กองทุนฯ .................. ภายใน 3 วันนับจากวัน
ประกาศ” กรณีไมMมีปeญหา ในระบบขึ้นข/อความวMา “สัญญาป^ 2560 เรียบร/อย ติดตาม
ประกาศผลการเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2560”
34 เมื่อในระบบ http://reg.kbu.ac.th ขึ้นข/อความวMา “สัญญาป^ 2560 เรียบร/อย ติดตาม
ประกาศผลการเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2560” นับจากวันประกาศ 3 วันทําการ ให/
นักศึกษาเข/าไปกรอกยอดลงทะเบียนเรียนที่ www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ
15 – ข/อ 19 เพื่อเข/ากรอกข/อมูลยอดลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

1.

เข/า reg.kbu.ac.th คลิกเข/าสูรM ะบบ

เข/าสูMระบบ

2.

ใสMรหัสนักศึกษา และรหัสผMาน

3.

คลิกภาระคMาใช/จMาย/ทุน (คําวMา “มียอดเงินค/างชําระ” คือ นักศึกษายังไมMได/เซ็นแบบ
ยืนยัน หรือเซ็นแบบยืนยัน 1/60 แล/ว แตM เงินกู/ยังไมMเข/าหากเงินกู/ยืมเข/าคํานี้จะไมM
ปรากฏ)

ภาระคMาใช/จMายทุน

4.

นําข/อมูลมายื่นยอดที่ www.studentloan.or.th หลังจากที่ได/รับอนุมัติเรียบร/อย โดย
กรอกเลขที่ ใ บแจ/ ง ยอด โดยใสM ร หั ส นั ก ศึ ก ษาของตั ว เองตามด/ ว ย – 601 เชM น
600101412345-601 กรอกยอดเงิ น คM า ลงทะเบี ย นเรี ย น 1/2560 กรอกวั น ที่
ลงทะเบียนเรียน

วันที่เอกสาร

คMาเลMาเรียน
ตัวอย2างการยื่นยอดค2าลงทะเบียน
ให/นักศึกษาดูยอดจากระบบเพื่อทําการยื่นยอด โดยไมMต/องแนบใบแจ/งยอดในเวลาเซ็น
แบบยืนยัน 1/2560 เมื่อยื่นยอดเรียบร/อยติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 1/2560 ได/ตามรอบที่กองทุนฯ
กําหนด

คลิก

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

ยืนยันข/อมูล
35 เมื่ อ ทํ า การเซ็ น แบบยื น ยั น คM า ลงทะเบี ย นเรี ย บร/ อ ยในระบบ http://reg.kbu.ac.th ขึ้ น
ข/อความวMา “นักศึกษาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 1/2560 เรียบร/อยแล/ว ติดตามประกาศผลการ
เซ็นแบบยืนยันทุก ๆ 3 วันทําการ”
- กรณี แ บบยื น ยั น มี ปe ญ หา http://reg.kbu.ac.th ขึ้ น ข/ อ ความวM า “แบบยื น ยั น
คMาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560 มีปeญหาครั้งที่ ... ติดตMอแก/ไขที่กองทุนฯ .......
ภายใน 3 วันนับจากวันประกาศ”
- กรณี แ บบยื น ยั นเรี ย บร/ อ ย http://reg.kbu.ac.th ขึ้ น ข/ อ ความวMา “แบบยื น ยั น
คMาลงทะเบียน 1/2560 เรียบร/อย อยูMระหวMางเสนอลงนาม และรวบรวมนําสMง
ธนาคาร”
36 เมื่อมหาวิทยาลัยนําสัญญา และแบบยืนยันคMาลงทะเบียนที่ลงนามเรียบร/อยแล/ว นําสMง
ธนาคาร http://reg.kbu.ac.th ขึ้นข/ อความวMา “นํา สMงธนาคารเรี ยบร/อ ยแล/ ว ติด ตMอรั บ
สัญญาและแบบยืนยันคMาลงทะเบียน 1/2560 คืน ติดตามประกาศวันเวลา สถานที่ 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 โดยทําการโอนดังนี้
o ภาคการศึกษาที่ 1 ทําการโอนตั้งแตMเดือนมิถุนายน 60 – เดือนพฤศจิกายน 60
o ภาคการศึกษาที่ 2 ทําการโอนตั้งแตMเดือนธันวาคม 60 – เดือนพฤษภาคม 61
o กรณีเรียนภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร/อน) รายเดือนแบMงเปXนดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 2 ทําการโอนตั้งแตMเดือนธันวาคม 60 – เดือนกุมภาพันธ# 61
ภาคการศึกษาที่ 3 ทําการโอนตั้งแตMเดือนมีนาคม 61 – เดือนพฤษภาคม 61
หมายเหตุ
-

กรณีมีการโอนเงินลMาช/าเกินเดือนที่กําหนดตามภาคการศึกษา ธนาคารจะทําการ
ให/ตMอเมื่อสถานศึกษาทําการยืนยันผMานระบบแล/ว 30 วัน (ซึ่งการยืนยันผMานระบบ
จะทําการยืนยันได/เมื่อเสร็จสิ้นการเพิกถอนของทุกภาคการศึกษา) เดือนแรกที่มี
การโอนเงิน คMาครองชีพจะเข/าจํานวน 2,200 บาท และเดือนตMอไปในวันที่เดียวกัน
กับเดือนแรกธนาคารทําการโอนย/อนหลังให/จนครบถึงเดือนที่เข/าลMาสุด และทํา
การโอนเงินจนครบ 6 เดือน ของภาคเรียนที่ 1 สMวนภาคเรียนที่ 2 วันที่โอนเงินจะ
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูMกับการเซ็นแบบยืนยันของนักศึกษา
37.2 การโอนเงินคMาเลMาเรียนธนาคารทําการโอนเงินคMาเลMาเรียนเข/าบัญชีสถานศึกษา
หลั ง จากที่ โ อนเงิ น คM า ครองชี พ ให/ นั ก ศึ ก ษาเรี ย บร/ อ ยแล/ ว ไมM เ กิ น 30 วั น ทํ า การ
มหาวิทยาลัยไมMมีการคืนเงินใด ๆ ที่นักศึกษาสํารองจMายในตอนแรกเข/าสมัครเรียน
38 ติดตามประกาศวันปฐมนิเทศกองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา ที่ http://loan.kbu.ac.th
และ http://reg.kbu.ac.th คาดวMามีการปฐมนิเทศในเดือนมิถุนายน (หากไมMเข/าปฐมนิเทศ
นักศึกษาไมMสามารถกู/ยืมในภาคการศึกษาถัดไปได/) ในวันปฐมนิเทศสิ่งที่นักศึกษาต/องนํามา
คือ คูMมือการกู/ยืม และเอกสารเกี่ยวกับกองทุนทุกอยMาง แตMงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
กระโปรงไมMสั้นกวMาระดับเขMา ไมMสวมกางเกงยีนส# ไมMสวมรองเท/าแตะ ผ/าคลุมฮีญาบอนุญาต
เฉพาะ สีดํา สีกรม สีขาว เทMานั้น และกรุณาตรงตMอเวลา

39 ประกาศรับสัญญา และแบบยืนยันคืน และใบเสร็จรับเงิน ที่ http://loan.kbu.ac.th และ
http://reg.kbu.ac.th ให/นักศึกษาติดตMอรับตามกําหนด เมื่อทําถึงขั้นตอนนี้เปXนการเสร็จ
สิ้นกระบวนการของภาคการศึกษาที่ 1
40 เริ่มยื่นกู/ยืมภาคการศึกษาที่ 2 ชMวงเดือนกันยายน เข/ายื่นกู/ยืมใน www.studentloan.or.th
ตามข/อที่ 15 – ข/อที่ 20 ทําการ คลิก “ป^การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2” กMอนทําการ
บันทึกข/อมูลกรุณาตรวจสอบ ชื่อ – สกุล ที่อยูMตามทะเบียนบ/าน มีการเปลี่ยนแปลงหรือไมM
หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตMอ กยศ./กรอ. 02-0164888 เพื่อปรับข/อมูลในระบบให/
เปXนปeจจุบัน แล/วจึงทําการบันทึกข/อมูลถัดไป บันทึกข/อมูลเรียบร/อยแล/ว คลิก “บันทึก
แบบ”
41 บันทึกแบบเรียบร/อยให/นักศึกษา คลิก “พิมพ#แบบ” เพื่อพิมพ#แบบคําขอกู/ยืมออกจากระบบ
จํานวน 1 แผMน นําสMงห/องกองทุนกู/ยืม พร/อมคูMมือการกู/ยืม
42 นักศึกษาทําการลงทะเบียนเรียนลMวงหน/าภาคเรียนที่ 2/2560 โดยพบอาจารย#ที่ปรึกษาเพื่อ
ปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน และให/ดําเนินการลงทะเบียนเรียนผMาน reg.kbu.ac.th กMอน
ยืนยันการลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนให/ถูกต/อง เมื่อทําการลงทะเบียน
เรียนลMวงหน/าเรียบร/อย นักศึกษาตรวจสอบยอดลงทะเบียนได/ตามข/อ 34 เพื่อนําใบแจ/งยอด
คMาลงทะเบียนมากรอกยอดกู/ยืมผMานระบบ www.studentloan.or.th
43 ติดตMอเซ็นแบบยืนยันที่กองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษาตามกําหนด พร/อมเตรียมเอกสาร
การเซ็นแบบยืนยันให/ครบ คือ นําคูMมือการกู/ยืม,ใบ กท.304 (อยูMในคูMมือการกู/ยืม) ภาคเรียน
ที่ทําการเซ็นแบบยืนยัน, สําเนาแบบยืนยันภาคลMาสุดกMอนการเซ็นแบบยืนยัน, สําเนาสมุด
บัญชีที่มีการออมเงิน ถMายหน/าที่มีชื่อ – สกุล และหน/าที่ปรับสมุดมียอดเงินฝากไมMต่ํากวMา 60
บาทตMอเดือน ตามตาราง หากนักศึกษาไม2ไดดําเนินการฝากเงินตามกําหนด หรือไม2ได
ปรับสมุดเงินฝากทุกเดือน ในทุก ๆ กรณี (มีบทลงโทษแลวแต2ละภาคการศึกษาติดตาม
ประกาศ loan.kbu.ac.th) และนําส2งในวันที่เซ็นแบบยืนยัน, กระดาษเรียงความที่ได/รับ
วันเข/ารMวมโครงการ(เฉพาะจะทําการเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1 ของแตMละป^การศึกษา
เทMานั้น, แบบยืนยันการเข/ารMวมกิจกรรมจิตอาสา, บัตรประชาชน, บัตรนักศึกษา, ปากกาสี
น้ําเงิน 1 ด/าม (ปล. อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเอกสาร ติดตามประกาศอยMางตMอเนื่อง)

44 เมื่ อ เซ็ น แบบยื น ยัน ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2560 เรีย บร/ อยแล/ ว http://reg.kbu.ac.th ขึ้ น
ข/อความวMา “นักศึกษาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน 2/2560 แล/ว รอตรวจสอบผลการเซ็นแบบ
ยืนยัน ติดตามประกาศทุก ๆ 3 วัน” และย/อนกลับไปดูการโอนเงินข/อที่ 37 และการรับ
แบบยืนยันคืนข/อที่ 39
45 กรณีประสงค#ขอกู/ยืมภาคการศึกษาที่ 3 ปฏิบัติเชMนเดียวกับภาคการศึกษาที่ 2 ทุกประการ
46 การกู/ยื มในป^ก ารศึกษาถัดไปนักศึกษาสามารถรับ แบบขอกู/ยืมตMอ ในวันทํ ากิจกรรมของ
กองทุ น เงิ น ให/ กู/ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาให/ ติ ด ตามประกาศที่ http://loan.kbu.ac.th และ
http://reg.kbu.ac.th
47 ให/นักศึกษาเตรียมเอกสารการขอกู/ยืมใหมMในทุกป^การศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนการ
กู/ยืมเชMนเดียวกับภาคการศึกษาที่ 1 (ยกเว/นขั้นตอนการพิมพ#สัญญา) และ ภาคการศึกษาที่
2
Web site ที่เกี่ยวของ
Web site
www.studentloan.or.th

reg.kbu.ac.th
loan.kbu.ac.th

Facebook
Kasemloan Studentloan

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

ใชสําหรับ
ยื่นแจ/งความประสงค#กู/ยืมทุกภาคการศึกษา
ยื่นยอดคMาเลMาเรียนทุกภาคการศึกษา
ตรวจสอบการโอนเงิ น ของธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) และธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย
ตรวจสอบความถูกต/องขั้นตอนการกู/ยืม
ลงทะเบียนเรียนลMวงหน/าทุกภาคการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคการศึกษา
ติดตามประกาศผลการอนุมัติ
ติดตามประกาศวันสMงเอกสารขอกู/ยืมของทุกป^การศึกษา
ติดตามประกาศวันเซ็นแบบยืนยันของทุกภาคการศึกษา
ติตามประกาศวันรับแบบยืนยันของทุกภาคการศึกษา
ติดตามประกาศกิจกรรมกองทุน
ดาวน#โหลดแบบฟอร#มตMาง ๆ เกี่ยวกับการกู/ยืม
ติดตามขMาวสารทุกอยMางของกองทุนกู/ยืม

ตารางการออมเงิน
ป^
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

2561
2562
2563
2564
จํานวน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
เงินออม
ออม
ออม
ออม
60.00
780.00 1,500.00 2,220.00
120.00
840.00 1,560.00 2,280.00
180.00
900.00 1,620.00 2,340.00
240.00
960.00 1,680.00 2,400.00
300.00 1,020.00 1,740.00 2,460.00
360.00 1,080.00 1,800.00 2,520.00
420.00 1,140.00 1,860.00 2,580.00
480.00 1,200.00 1,920.00
540.00 1,260.00 1,980.00
600.00 1,320.00 2,040.00
660.00 1,380.00 2,100.00
720.00 1,440.00 2,160.00

บันทึกการแต2งกายไม2เรียบรอย หากเตือนครบ 3 ครั้งนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์ในการกูยืมทันที
เตือนครั้งที่ 1 เรื่อง.......................
วันที่ .....................
โดย ......................................

เตือนครั้งที่ 2 เรื่อง ...................... เตือนครั้งที่ 3 เรื่อง.....................
วันที่ .....................
วันที่ .....................
โดย ......................................
โดย ......................................

วิธีการชําระหนี้คืน
สาเหตุการหยุดกูยืม
ลาออก ไม2ศึกษาต2อที่อื่น
หรือสําเร็จการศึกษา
ลาออก ศึกษาต2อที่อื่น

รักษาสถานภาพ
เรียนปกติไม2กูยืมต2อ

กูยืมแบบ กยศ.
ชําระคืนภายใน 2 ป^ ไมMเสีย
ดอกเบี้ย ป^ที่ 3 ต/องชําระคืน
ภายใน 15 ป^ ดอกเบี้ยร/อยละ
1 ตMอป^
กรณีกู/ยมื ตMอ ให/ติดตMอ
สถานศึกษาใหมMเพื่อทําสัญญา
ใหมM
กรณีไมMกู/ยืมตMอ ติดตMอแจ/ง
สถานภาพวMากําลังศึกษา
แจ/งสถานภาพวMากําลังรักษา
สถานภาพกMอนเดือน
กรกฎาคม ของทุกป^
แจ/งสถานภาพวMากําลังศึกษา
กMอนเดือนกรกฎาคม ของทุกป^

กูยืมแบบ กรอ.
ชําระคืนเมื่อรายได/ผู/กู/ถึง
16,000 บาทตMอเดือน
รายงานรายได/กMอนเดือน
มีนาคมของทุกป^
กรณีกู/ยมื ตMอ ให/ติดตMอ
สถานศึกษาใหมMเพื่อทําสัญญา
ใหมM
กรณีไมMกู/ยืมตMอ ติดตMอแจ/ง
สถานภาพวMากําลังศึกษา
แจ/งสถานภาพวMากําลังรักษา
สถานภาพกMอนเดือนมีนาคม
ของทุกป^
แจ/งสถานภาพวMากําลังศึกษา
กMอนเดือนมีนาคม ของทุกป^

สถานที่ติดต2อ
กรณีชําระคืน และแจ/งรายได/ติดตMอธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารอิสลามแหMง
ประเทศไทย
กรณีแจ/งสถานภาพ ติดตMอสถานศึกษาเพื่อขอหนังสือรับรองการเปXนนักศึกษา เพื่อนําไปยื่น
ตMอ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารอิสลามแหMงประเทศไทย

ผลกระทบของการผิดนัดชําระหนี้
ผิดนัดชําระหนี้ คือ การไมMตดิ ตMอชําระหนี้ตามกําหนด หรือชําระหนี้ไมMครบยอดที่กําหนดตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ผลกระทบการผิดนัดชําระหนี้ ถูกฟfองร/องดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยขั้นตอนการดําเนินคดีมี
ดังตMอไปนี้

โจทกK(กยศ./กรอ.)ยื่นฟ[องคดีต2อศาล
ส2งหมายเรียก และสําเนาคําฟ[อง
นัดวันไกล2เกลี่ย ใหการ และสืบพยาน

จําเลย (ผูกูและผูค้ํา) ไม2มา

จําเลย (ผูกูและผูค้ํา) มาศาล ไกล2เกลี่ย

ตกลงได

ส2งเอกสาร/สืบพยานฝ\ายเดียว

ตกลงไม2ได

ถอนฟ[อง จําหน2ายคดี

ยื่นคําใหการ

ไม2ยื่นคําใหการ

พิพากษาคดีตามยอม

สืบพยานโจทกK/จําเลย
พิพากษาคดี

ประจําวิทยาเขตพัฒนาการ กรุณาติดต2อวันทําการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
อ.แววระวี ชนะนนทK

อ.กรพินธุK พนาพิสุทธิ์จามร

โทร. 08-9130-1731 (TRUE)

โทร. 08-9521-4007 (TRUE)

วันหยุด เสารK อาทิตยK

วันหยุด จันทรK อาทิตยK

อ.พิสมัย บุญกัณฑK

อ.สาวิตรี เอี่ยมมะวัน

โทร. 08-1505-5826 (AIS)

โทร. 09-2381-7790 (AIS)

วันหยุด จันทรK อาทิตยK

วันหยุด อังคาร อาทิตยK

ประจําวิทยาเขตร2มเกลา กรุณาติดต2อวันทําการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
อ.สุชาติ อินตfะกgอน

อ.กนกวรรณ หิมมะ

โทร. 08-5260-2335 (AIS)

โทร. 08-9725-7078 (DTAC)

วันหยุด ศุกรK อาทิตยK

วันหยุด พุธ อาทิตยK
อ.จันทรKพิมพK ทองศรีแกว
โทร. 08-4359-9529 (TRUE)
วันหยุด พุธ อาทิตยK

อ.วิริญ ศิริสัมพันธK
โทร. 08-0259-0887 (TRUE)
วันหยุด จันทรK อาทิตยK

อ.นภาพร สิงสาหัส
โทร. 08-3089-0150 (TRUE)
วันหยุด อังคาร อาทิตยK

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป^การศึกษา 2560
ลําดับ
1
2.

กิจกรรม
สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#
ยื่นกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2560

3.

อนุมตั ิ พิมพ#สญ
ั ญา

4.

นําสMงสัญญา

5.

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

6.
7.

รับสัญญา และแบบยืนยันคืน
ยื่นกู/ยืมภาคเรียนที่ 2/2560

8.

พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ยื่นยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 2/2560
และ 3/2560 (ถ/ามี)

9.
10.

ประเมินกองทุน

11.

เซ็นแบบยืนยัน

12.

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

13.

รับแบบยืนยันคืน

14.

รับใบเสร็จตัวจริงคืน

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....

ป,การศึกษา 2560
ปฏิบัติกMอนการรับคูMมอื การกู/ยืม
ยื่นกู/ผMาน www.studentloan.or.th กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมอื ข/อ 15
– 20 กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอื ข/อ 15 – 19 และ 27 บันทึกการ
ตรวจสอบการยื่นกู/ยืมในหน/าใบนําสMงสัญญาป^ 2560
พิมพ#สัญญาผMาน www.studentloan.or.th
กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 19 และ 23 - 26
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอื ข/อ 15 – 19 และ 28 – 31
พิมพ#สัญญาพาผู/ค้ําประกันไปลงนาม อยูMกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงนาม
ที่มหาวิทยาลัย อยูMตMางจังหวัดลงนามที่อําเภอทีอ่ าศัยในภูมิลําเนานัน้ ๆ
พร/อมเตรียมเอกสารข/อ 32 นําสMงภายใน 7 วันหลังจากได/รับอนุมัติ
แก/ไขครัง้ ที่ 1 วันที่ .......................โดย........................
แก/ไขครัง้ ที่ 2 วันที่ .......................โดย........................
แก/ไขครัง้ ที่ 3 วันที่ .......................โดย........................
บันทึกการรับคืนที่ กท.304 (2/2560)
ยื่นกู/ผMาน www.studentloan.or.th
กู/ยืม กยศ. และ กรอ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 40 – 41
บันทึกการตรวจสอบการยื่นกู/ยืมในหน/า กท.304 (2/2560)
ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ยื่นยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ยื่นผMาน
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34
ประเมินกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค
2/2560
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
ตามยอดที่
เซ็นยอดกู/ยืม
เซ็นยอดกู/ยืม
ลงทะเบียนจริง
..............................บาท ....................บาท
ชําระเพิม่
ชําระเพิม่
..............................บาท .....................บาท
วงเงินคงเหลือ .......................................บาท
1 วันที่.................
1 วันที่.................
1 วันที่.................
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
3 วันที่.................
3 วันที่.................
3 วันที่.................
เพื่อเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเร็จการศึกษา และชําระหนี้คนื
บันทึกรับ 2/2560 ที่ กท.304 (1/2561)
รับแบบยืนยัน 3/2560 คืน (ถ/ามี) .................................
เพื่อเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม
ติดตามประกาศการรับคืนได/ที่ loan.kbu.ac.th

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป^การศึกษา 2561
ลําดับ
1

กิจกรรม
สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#

2.

ยื่นกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2561

3.
4.

พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ยื่นยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2561

5.

เซ็นแบบยืนยัน

6.

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

7.

รับแบบยืนยันคืน

8.

ประเมินกองทุน

9.

รับใบเสร็จตัวจริงคืน

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....
ป,การศึกษา 2561

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วันที่ ..........................
ยื่นกู/ผMาน www.studentloan.or.th
กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 20
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอื ข/อ 15 – 19 และ 27
เมื่อยื่นกู/ยืมแล/วปฏิบัติตามข/อ 40 และ 41 เพื่อรับ กท.304
บันทึกการตรวจสอบการยื่นกู/ยืมในหน/า กท.304 (1/2561)
ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ยื่นยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ยื่นผMาน
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
เซ็นยอดกู/ยืม
เซ็นยอดกู/ยืม
เซ็นยอดกู/ยืม
..........................บาท ............................บาท ....................บาท
ชําระเพิม่
ชําระเพิม่
ชําระเพิม่
..........................บาท .............................บาท .....................บาท
วันที่
..........................
วันที.่ ............................. วันที.่ .......................
วงเงินคงเหลือ .........................บาท
1 วันที่.................
1 วันที่.................
1 วันที่.................
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
3 วันที่.................
3 วันที่.................
3 วันที่.................
เพื่อเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเร็จการศึกษา และชําระหนี้คนื
บันทึกรับ 1/2561 ที่ กท.304 (2/2561)
บันทึกรับ 2/2561 ที่ กท.304 (1/2562)
ประเมินกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค
2/2561
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2 /2561
ตัวอยMางข/อ 34
เพื่อเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม
ติดตามประกาศการรับคืนที่ loan.kbu.ac.th

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป^การศึกษา 2562
ลําดับ
1

กิจกรรม
สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#

2.

ยื่นกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2562

3.
4.

พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2562
ยื่นยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2562

5.

เซ็นแบบยืนยัน

6.

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

7.

รับแบบยืนยันคืน

8.

ประเมินกองทุน

9.

รับใบเสร็จตัวจริงคืน

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....
ป,การศึกษา 2562

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วันที่ ..........................
ยื่นกู/ผMาน www.studentloan.or.th
กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 20
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอื ข/อ 15 – 19 และ 27
เมื่อยื่นกู/ยืมแล/วปฏิบัติตามข/อ 40 และ 41 เพื่อรับ กท.304
บันทึกการตรวจสอบการยื่นกู/ยืมในหน/า กท.304 (1/2562)
ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ยื่นยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ยื่นผMาน
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
เซ็นยอดกู/ยืม
เซ็นยอดกู/ยืม
เซ็นยอดกู/ยืม
..........................บาท ............................บาท ....................บาท
ชําระเพิม่
ชําระเพิม่
ชําระเพิม่
..........................บาท .............................บาท .....................บาท
วันที่
..........................
วันที.่ ............................. วันที.่ .......................
วงเงินคงเหลือ .........................บาท
1 วันที่.................
1 วันที่.................
1 วันที่.................
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
3 วันที่.................
3 วันที่.................
3 วันที่.................
เพื่อเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเร็จการศึกษา และชําระหนี้คนื
บันทึกรับ 1/2562 ที่ กท.304 (2/2562)
บันทึกรับ 2/2562 ที่ กท.304 (1/2563)
ประเมินกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค
2/2562
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2562
เพื่อเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม
ติดตามประกาศการรับคืนที่ loan.kbu.ac.th

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป^การศึกษา 2563
ลําดับ
1

กิจกรรม
สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#

2.

ยื่นกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2563

3.
4.

พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2563
ยื่นยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2563

5.

เซ็นแบบยืนยัน

6.

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

7.

รับแบบยืนยันคืน

8.

ประเมินกองทุน

9.

รับใบเสร็จตัวจริงคืน

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....
ป,การศึกษา 2563

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วันที่ ..........................
ยื่นกู/ผMาน www.studentloan.or.th
กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 20
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอื ข/อ 15 – 19 และ 27
เมื่อยื่นกู/ยืมแล/วปฏิบัติตามข/อ 40 และ 41 เพื่อรับ กท.304
บันทึกการตรวจสอบการยื่นกู/ยืมในหน/า กท.304 (1/2563)
ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ยื่นยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ยื่นผMาน
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
เซ็นยอดกู/ยืม
เซ็นยอดกู/ยืม
เซ็นยอดกู/ยืม
..........................บาท ............................บาท ....................บาท
ชําระเพิม่
ชําระเพิม่
ชําระเพิม่
..........................บาท .............................บาท .....................บาท
วันที่
..........................
วันที.่ ............................. วันที.่ .......................
วงเงินคงเหลือ .........................บาท
1 วันที่.................
1 วันที่.................
1 วันที่.................
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
3 วันที่.................
3 วันที่.................
3 วันที่.................
เพื่อเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเร็จการศึกษา และชําระหนี้คนื
บันทึกรับ 1/2563 ที่ กท.304 (2/2563)
บันทึกรับ 2/2563 ที่ กท.304 (1/2564)
ประเมินกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค
2/2563
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2
เพื่อเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม
ติดตามประกาศการรับคืนที่ loan.kbu.ac.th

รายละเอียดการกู/ยมื ประจําป^การศึกษา 2564
ลําดับ
1

กิจกรรม
สMงเอกสารขอกู/ยืม สัมภาษณ#

2.

ยื่นกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2564

3.
4.

พบอาจารย#ที่ปรึกษา ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2564
ยื่นยอดกู/ยืมภาคเรียนที่ 1/2564

5.

เซ็นแบบยืนยัน

6.

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

7.

รับแบบยืนยันคืน

8.

ประเมินกองทุน

9.

รับใบเสร็จตัวจริงคืน

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....
ป,การศึกษา 2564

บันทึกการรับเอกสาร โดย ........................................วันที่ ..........................
ยื่นกู/ผMาน www.studentloan.or.th
กู/ยืม กยศ. ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 15 – 20
กู/ยืม กรอ. ปฏิบัติตามคูMมอื ข/อ 15 – 19 และ 27
เมื่อยื่นกู/ยืมแล/วปฏิบัติตามข/อ 40 และ 41 เพื่อรับ กท.304
บันทึกการตรวจสอบการยื่นกู/ยืมในหน/า กท.304 (1/2564)
ลงทะเบียนผMาน reg.kbu.ac.th ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ยื่นยอดการกู/ยืมได/เมื่อรับใบแจ/งยอดคMาเลMาเรียน ยื่นผMาน
www.studentloan.or.th ปฏิบัติตามคูMมือข/อ 42
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน ตัวอยMางข/อ 34
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
เซ็นยอดกู/ยืม
เซ็นยอดกู/ยืม
เซ็นยอดกู/ยืม
..........................บาท ............................บาท ....................บาท
ชําระเพิม่
ชําระเพิม่
ชําระเพิม่
..........................บาท .............................บาท .....................บาท
วันที่
..........................
วันที.่ ............................. วันที.่ .......................
วงเงินคงเหลือ .........................บาท
1 วันที่.................
1 วันที่.................
1 วันที่.................
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
2 วันที่ ...............
3 วันที่.................
3 วันที่.................
3 วันที่.................
เพื่อเก็บไว/เปXนหลักฐานในการแจ/งสําเร็จการศึกษา และชําระหนี้คนื
บันทึกรับ 1/2564 ที่ กท.304 (2/2564)
บันทึกรับ 2/2564 วันที่ ......................................
ประเมินกองทุนผMาน loan.kbu.ac.th กMอนการเซ็นแบบยืนยันภาค
2/2564
กรุณายื่นยอดการกู/ยืมกMอนการติดตMอเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2
เพื่อเก็บเปXนหลักฐานการชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืม
ติดตามประกาศการรับคืนที่ loan.kbu.ac.th

ใบแจ/งยอดการกู/ยืม กท.304 ภาคเรียนที่ 2/2564

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....

สําหรับอาจารยKกองทุนกูยืมประทับตรา บันทึกการรับแบบยืนยันคืนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ ...........................
บันทึกตรวจสอบความถูกต/องของการยืน่ กู/ยืมผMานระบบ โดย................................วันที่..................
ปล. นักศึกษาตองมีตราประทับของกองทุนครบทุกช2องเอกสารฉบับนี้จึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได

สําหรับนักศึกษากรอกขอมูล (กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกช2อง)
ชื่อ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป^เกิด .... ..../.... ..../ 25.... ....
เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....
รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... .... เบอร#โทรศัพท#.......................................
กรณีฉุกเฉินกรุณาติดตMอคุณ .....................................................เบอร#โทรศัพท# ...............................
ภาคเรียนที่ 3/2564 ข/าพเจ/ามีความประสงค#จะ

ลงทะเบียนเรียน

ไมMลงทะเบียนเรียน

หากพบแบบยืนยันที่ดาํ เนินการเซ็นมีปeญหาข/าพเจ/าสะดวกติดตMอแก/ไขวิทยาเขต
ในภาคการศึกษานี้ข/าพเจ/าได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมหรือไมM

ไมMได/

รMมเกล/า

พัฒนาการ

ได/ทุน....................ประเภท.....

*นักศึกษาที่ได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกูย/ ืมกรุณาทําเรื่องทุนอื่น ๆ ให/เรียบร/อยกMอนมาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาให/เรียบร/อย จึงทําการยื่นยอดคMาเลMาเรียนลMาสุด กMอนทําการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
***หากวงเงินกู/ยืมไมMเพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะเสียคMาปรับ
สําหรับนักศึกษา รับทราบขอความขางตน
เมื่อนักศึกษามั่นใจในยอดการลงทะเบียนเรียน
2/2564 กรุณานําใบนี้มาสMงกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบที่กาํ หนด
ลงชื่อรับทราบ............................................................
วันที่ .............................................
สําหรับอาจารยKกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน
ถูกต/อง ลงชื่อ ...................... วันที่ .......................
แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

สําหรับอาจารยKกองทุน
รับเซ็นแบบยืนยันที่ รMมเกล/า พัฒนาการ
สMงยอดลงทะเบียน สMงยอดหักทุนอื่น ๆ
ชําระเพิ่ม ................................... บาท
พิมพ#ยอดเงินกู/ 2/2564 จํานวน .......................... บาท
วันที่ .......................................
ตรวจสอบ แบบยืนยัน คณะ ชั้นป^ หลักสูตร
ชื่อสกุล เอกสาร ใบยื่นกู/ สมุดออม+บทความ
จิตอาสา …… ชั่วโมง
แก/ไข 1..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข 2..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

ใบแจ/งยอดการกู/ยืม กท.304 ภาคเรียนที่ 1/2564

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....

สําหรับอาจารยKกองทุนกูยืมประทับตรา
บันทึกการเข/า
ประชุมโครงการ
เสริมสร/างจิตสํานึก
การชําระหนี้คืน

บันทึกการรับแบบยืนยันคืนภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ ...........................
บันทึกตรวจสอบความถูกต/องของการยืน่ กู/ยืมผMานระบบ วันที่ ........................................

ปล. นักศึกษาตองมีตราประทับของกองทุนครบทุกช2องเอกสารฉบับนี้จึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได

สําหรับนักศึกษากรอกขอมูล (กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกช2อง)
ชื่อ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป^เกิด .... ..../.... ..../ 25.... ....
เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....
รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... .... เบอร#โทรศัพท#.......................................
กรณีฉุกเฉินกรุณาติดตMอคุณ .....................................................เบอร#โทรศัพท# ...............................
หากพบแบบยืนยันที่ดาํ เนินการเซ็นมีปeญหาข/าพเจ/าสะดวกติดตMอแก/ไขวิทยาเขต
ในภาคการศึกษานี้ข/าพเจ/าได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมหรือไมM

ไมMได/

รMมเกล/า

พัฒนาการ

ได/ทุน....................ประเภท.....

*นักศึกษาที่ได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกูย/ ืมกรุณาทําเรื่องทุนอื่น ๆ ให/เรียบร/อยกMอนมาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาให/เรียบร/อย จึงทําการยื่นยอดคMาเลMาเรียนลMาสุด กMอนทําการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
***หากวงเงินกู/ยืมไมMเพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะเสียคMาปรับ
สําหรับนักศึกษา รับทราบขอความขางตน
เมื่อนักศึกษามั่นใจในยอดการลงทะเบียนเรียน
1/2564 กรุณานําใบนี้มาสMงกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบที่กาํ หนด
ลงชื่อรับทราบ............................................................
วันที่ .............................................
สําหรับอาจารยKกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน
ถูกต/อง ลงชื่อ ...................... วันที่ .......................
แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

สําหรับอาจารยKกองทุน
รับเซ็นแบบยืนยันที่ รMมเกล/า พัฒนาการ
สMงยอดลงทะเบียน สMงยอดหักทุนอื่น ๆ
ชําระเพิ่ม ................................... บาท
พิมพ#ยอดเงินกู/ 1/2564 จํานวน .......................... บาท
วันที่ .......................................
ตรวจสอบ แบบยืนยัน คณะ ชั้นป^ หลักสูตร
ชื่อสกุล เอกสาร ใบยื่นกู/ สมุดออม+บทความ
จิตอาสา …… ชั่วโมง
แก/ไข 1..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข 2..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ ................ .........

ใบแจ/งยอดการกู/ยืม กท.304 ภาคเรียนที่ 2/2563

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....

สําหรับอาจารยKกองทุนกูยืมประทับตรา บันทึกการรับแบบยืนยันคืนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ ...........................
บันทึกตรวจสอบความถูกต/องของการยืน่ กู/ยืมผMานระบบ โดย................................วันที่..................
ปล. นักศึกษาตองมีตราประทับของกองทุนครบทุกช2องเอกสารฉบับนี้จึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได

สําหรับนักศึกษากรอกขอมูล (กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกช2อง)
ชื่อ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป^เกิด .... ..../.... ..../ 25.... ....
เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....
รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... .... เบอร#โทรศัพท#.......................................
กรณีฉุกเฉินกรุณาติดตMอคุณ .....................................................เบอร#โทรศัพท# ...............................
ภาคเรียนที่ 3/2563 ข/าพเจ/ามีความประสงค#จะ

ลงทะเบียนเรียน

ไมMลงทะเบียนเรียน

หากพบแบบยืนยันที่ดาํ เนินการเซ็นมีปeญหาข/าพเจ/าสะดวกติดตMอแก/ไขวิทยาเขต
ในภาคการศึกษานี้ข/าพเจ/าได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมหรือไมM

ไมMได/

รMมเกล/า

พัฒนาการ

ได/ทุน....................ประเภท.....

*นักศึกษาที่ได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกูย/ ืมกรุณาทําเรื่องทุนอื่น ๆ ให/เรียบร/อยกMอนมาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาให/เรียบร/อย จึงทําการยื่นยอดคMาเลMาเรียนลMาสุด กMอนทําการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
***หากวงเงินกู/ยืมไมMเพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะเสียคMาปรับ
สําหรับนักศึกษา รับทราบขอความขางตน
เมื่อนักศึกษามั่นใจในยอดการลงทะเบียนเรียน
2/2563 กรุณานําใบนี้มาสMงกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบที่กาํ หนด
ลงชื่อรับทราบ............................................................
วันที่ .............................................
สําหรับอาจารยKกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน
ถูกต/อง ลงชื่อ ...................... วันที่ .......................
แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

สําหรับอาจารยKกองทุน
รับเซ็นแบบยืนยันที่ รMมเกล/า พัฒนาการ
สMงยอดลงทะเบียน สMงยอดหักทุนอื่น ๆ
ชําระเพิ่ม ................................... บาท
พิมพ#ยอดเงินกู/ 2/2563 จํานวน .......................... บาท
วันที่ .......................................
ตรวจสอบ แบบยืนยัน คณะ ชั้นป^ หลักสูตร
ชื่อสกุล เอกสาร ใบยื่นกู/ สมุดออม+บทความ
จิตอาสา …… ชั่วโมง
แก/ไข 1..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข 2..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

ใบแจ/งยอดการกู/ยืม กท.304 ภาคเรียนที่ 1/2563

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....

สําหรับอาจารยKกองทุนกูยืมประทับตรา
บันทึกการเข/า
ประชุมโครงการ
เสริมสร/างจิตสํานึก
การชําระหนี้คืน

บันทึกการรับแบบยืนยันคืนภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ ...........................
บันทึกตรวจสอบความถูกต/องของการยืน่ กู/ยืมผMานระบบ วันที่ ........................................

ปล. นักศึกษาตองมีตราประทับของกองทุนครบทุกช2องเอกสารฉบับนี้จึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได
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หากพบแบบยืนยันที่ดาํ เนินการเซ็นมีปeญหาข/าพเจ/าสะดวกติดตMอแก/ไขวิทยาเขต
ในภาคการศึกษานี้ข/าพเจ/าได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมหรือไมM

ไมMได/

รMมเกล/า

พัฒนาการ

ได/ทุน....................ประเภท.....

*นักศึกษาที่ได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกูย/ ืมกรุณาทําเรื่องทุนอื่น ๆ ให/เรียบร/อยกMอนมาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
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ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข 2..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

ใบแจ/งยอดการกู/ยืม กท.304 ภาคเรียนที่ 1/2561

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....

สําหรับอาจารยKกองทุนกูยืมประทับตรา
บันทึกการเข/า
ประชุมโครงการ
เสริมสร/างจิตสํานึก
การชําระหนี้คืน

บันทึกการรับแบบยืนยันคืนภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ ...........................

บันทึกตรวจสอบความถูกต/องของการยืน่ กู/ยืมผMานระบบ วันที่ .......................................
.
ปล. นักศึกษาตองมีตราประทับของกองทุนครบทุกช2องเอกสารฉบับนี้จึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได

สําหรับนักศึกษากรอกขอมูล (กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกช2อง)
ชื่อ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป^เกิด .... ..../.... ..../ 25.... ....
เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....
รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... .... เบอร#โทรศัพท#.......................................
กรณีฉุกเฉินกรุณาติดตMอคุณ .....................................................เบอร#โทรศัพท# ...............................
หากพบแบบยืนยันที่ดาํ เนินการเซ็นมีปeญหาข/าพเจ/าสะดวกติดตMอแก/ไขวิทยาเขต
ในภาคการศึกษานี้ข/าพเจ/าได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมหรือไมM

ไมMได/

รMมเกล/า

พัฒนาการ

ได/ทุน....................ประเภท.....

*นักศึกษาที่ได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกูย/ ืมกรุณาทําเรื่องทุนอื่น ๆ ให/เรียบร/อยกMอนมาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาให/เรียบร/อย จึงทําการยื่นยอดคMาเลMาเรียนลMาสุด กMอนทําการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
***หากวงเงินกู/ยืมไมMเพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะเสียคMาปรับ
สําหรับนักศึกษา รับทราบขอความขางตน
เมื่อนักศึกษามั่นใจในยอดการลงทะเบียนเรียน
1/2561 กรุณานําใบนี้มาสMงกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบที่กาํ หนด
ลงชื่อรับทราบ............................................................
วันที่ .............................................
สําหรับอาจารยKกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน
ถูกต/อง ลงชื่อ ...................... วันที่ .......................
แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

สําหรับอาจารยKกองทุน
รับเซ็นแบบยืนยันที่ รMมเกล/า พัฒนาการ
สMงยอดลงทะเบียน สMงยอดหักทุนอื่น ๆ
ชําระเพิ่ม ................................... บาท
พิมพ#ยอดเงินกู/ 1/2561 จํานวน .......................... บาท
วันที่ .......................................
ตรวจสอบ แบบยืนยัน คณะ ชั้นป^ หลักสูตร
ชื่อสกุล เอกสาร ใบยื่นกู/ สมุดออม+บทความ
จิตอาสา …… ชั่วโมง
แก/ไข 1..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข 2..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ ................. ........

ใบแจ/งยอดการกู/ยืม กท.304 ภาคเรียนที่ 2/2560

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....

สําหรับอาจารยKกองทุนกูยืมประทับตรา บันทึกการรับแบบยืนยันคืนภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ ...........................
บันทึกตรวจสอบความถูกต/องของการยืน่ กู/ยืมผMานระบบ โดย................................วันที่..................
ปล. นักศึกษาตองมีตราประทับของกองทุนครบทุกช2องเอกสารฉบับนี้จึงสามารถนํามาเซ็นแบบยืนยันได

สําหรับนักศึกษากรอกขอมูล (กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกช2อง)
ชื่อ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป^เกิด .... ..../.... ..../ 25.... ....
เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....
รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... .... เบอร#โทรศัพท#.......................................
กรณีฉุกเฉินกรุณาติดตMอคุณ .....................................................เบอร#โทรศัพท# ...............................
ภาคเรียนที่ 3/2560 ข/าพเจ/ามีความประสงค#จะ

ลงทะเบียนเรียน

ไมMลงทะเบียนเรียน

หากพบแบบยืนยันที่ดาํ เนินการเซ็นมีปeญหาข/าพเจ/าสะดวกติดตMอแก/ไขวิทยาเขต
ในภาคการศึกษานี้ข/าพเจ/าได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมหรือไมM

ไมMได/

รMมเกล/า

พัฒนาการ

ได/ทุน....................ประเภท.....

*นักศึกษาที่ได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกูย/ ืมกรุณาทําเรื่องทุนอื่น ๆ ให/เรียบร/อยกMอนมาติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
**กรุณาเพิ่ม – ถอน รายวิชาให/เรียบร/อย จึงทําการยื่นยอดคMาเลMาเรียนลMาสุด กMอนทําการติดตMอเซ็นแบบยืนยัน
***หากวงเงินกู/ยืมไมMเพียงพอกรุณาชําระเพิ่มภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะเสียคMาปรับ
สําหรับนักศึกษา รับทราบขอความขางตน
เมื่อนักศึกษามั่นใจในยอดการลงทะเบียนเรียน
2/2560 กรุณานําใบนี้มาสMงกองทุนฯเพื่อเซ็นแบบ
ยืนยัน ตามรอบที่กาํ หนด
ลงชื่อรับทราบ............................................................
วันที่ .............................................
สําหรับอาจารยKกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน
ถูกต/อง ลงชื่อ ...................... วันที่ .......................
แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

สําหรับอาจารยKกองทุน
รับเซ็นแบบยืนยันที่ รMมเกล/า พัฒนาการ
สMงยอดลงทะเบียน สMงยอดหักทุนอื่น ๆ
ชําระเพิ่ม ................................... บาท
พิมพ#ยอดเงินกู/ 2/2560 จํานวน .......................... บาท
วันที่ .......................................
ตรวจสอบ แบบยืนยัน คณะ ชั้นป^ หลักสูตร
ชื่อสกุล เอกสาร ใบยื่นกู/ สมุดออม+บทความ
จิตอาสา …… ชั่วโมง
แก/ไข 1..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข 2..........................................................................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

ใบนําสMงสัญญา ป^การศึกษา 2560

เลขที่สญ
ั ญา 60/.... .... .... ....

สําหรับอาจารย#กองทุน บันทึกตรวจสอบความถูกต/องของการยื่นกู/ยืมผMานระบบ รับใบยื่นกูย/ ืม 2 แผMน
เขียนเลขที่สัญญามุมบนขวาด/วยดินสอ บันทึกลงระบบ AVS วันที่ ........................................

สําหรับนักศึกษากรอกขอมูล (กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกช2อง)
ชื่อ –สกุล นักศึกษา .......................................................... วันเดือนป^เกิด .... ..../.... ..../ 25.... ....
เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....
รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... .... เบอร#โทรศัพท#.......................................
กรณีฉุกเฉินกรุณาติดตMอคุณ .....................................................เบอร#โทรศัพท# ...............................
ในภาคการศึกษานี้ข/าพเจ/าได/รับทุนนอกเหนือจากทุนกู/ยืมหรือไมM
กMอนมาเรียนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ข/าพเจ/า

ไมMเคยกู/ยืม

ไมMได/

ได/ทุน....................ประเภท.....

เคยกู/ยืม

ข/าพเจ/าประสงค#ชําระคMาเลMาเรียนด/วยเงินกู/ยืมของภาคการศึกษานี้จาํ นวน ........................ บาท *ดูจากใบแจ/งยอด
หากพบแบบยืนยันที่ดาํ เนินการเซ็นมีปeญหาข/าพเจ/าสะดวกติดตMอแก/ไขวิทยาเขต
สําหรับนักศึกษา รับทราบขอความขางตน
ข/าพเจ/าขอนําสMงสัญญากู/ยืมเพื่อชําระคMาเลMาเรียนด/วย
กองทุนเงินกู/ยืม และขอยืนยันข/อมูลข/างต/นทุกประการ
ลงชื่อ............................................................
วันที่ .............................................
ตรวจสอบสัญญาโดยละเอียด
ถูกต/อง โดย ............................. วันที่ ....................
แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
ยืนยันสัญญาผ2านระบบ วันที่ ...................................
แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................

รMมเกล/า

พัฒนาการ

สําหรับอาจารยKกองทุน
รับสัญญาที่ รMมเกล/า พัฒนาการ
ตรวจสอบเอกสารครบถ/วน และลายเซ็นถูกต/อง
โดย .......................................วันที่ .............................
สําหรับอาจารยKกองการเงิน ตรวจสอบยอดเงิน
สMงยอดเงิน 1/2560 จํานวน ...............................บาท
วันที่ .......................................
แก/ไข1 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
แก/ไข2 เปXน ..................... บาท วันที่.....................
ผู/แก/ไข ลงชื่อ ........................วันที่ .........................
ยืนยันยอด 1/2560 จํานวน ........................... บาท
วันที่ .......................................

บันทึก
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

