
แนวปฏิบติัในการยืนยนักูย้ืม กยศ. และ กรอ. ภาคตน้ 2557 (รายเก่าทุกคน)
และ การลงทะเบยีนเรียน ภาคตน้ 2557 สําหรบันิสิต กยศ./กรอ.

กยศ. กรอ. กําหนดการ
1. ขอกู้ต่อ ใน e-studentloan
เข้าเวป www.studentloan.or.th ในสวน กยศ.
(แลวพิมพออกมาเก็บไว 1 ใบ)

1. ขอกู้ต่อ ใน e-studentloan
เข้าเวป www.studentloan.or.th ในสวน กรอ.
(แลวพิมพออกมาเก็บไว 1 ใบ)

1 ก.พ.– 31 ก.ค.57

2. ฝ่ายการศึกษา ไปจ่าย
300 บาท (ค่าประกนั

อุบัติเหตุ ยกเว้น ค จะบวก
ยอดส่วนต่างด้วย)

2. ฝ่ายการศึกษาไปจ่าย
300 บาท (ค่าประกนั

อุบัติเหตุ ยกเว้น ค จะบวก
ยอดส่วนต่างด้วย)

ก่อน วันลงทะเบียนเรียน
ของนิสติ

( 21 ก.ค.57)
3.ล
ปฏทินิการศึกษาได้เลย

3.ล
ปฏทินิการศึกษาได้เลย

(โดยไม่ต้องสาํรองจ่ายก่อน)

4.ใหมาเซ็นตใบยืนยันคาเทอม ที่หอง 9208
อาคาร 9 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.ใบยืนยันจากเวป กยศ.
2.ใบรับรองรายได (พิมพไดดานลาง) พรอม

สําเนาบัตรผูรับรอง (ทุกคน)
3.ใบแสดงผลการเรียนจาก Internet

ในเวปฝายการศึกษา (เกรดออกไมครบไมเปนไร)
4.ใบแสดงการลงทะเบียนเรียน

4.ใหมาเซน็ตใบยืนยันคาเทอม ที่หอง 9209
อาคาร 9 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.ใบยืนยันกู กรอ. จากเวป กยศ.
2.ใบรับรองรายได (พิมพไดดานลาง) พรอม

สําเนาบัตรผูรับรอง (เฉพาะคนที่ขอคาครองชีพ)
3.ใบแสดงผลการเรียนจาก Internet

ในเวปฝายการศึกษา (เกรดออกไมครบไมเปนไร)
4.ใบแสดงการลงทะเบียนเรียน

ดูตามกําหนดการแยกตามวัน /
สาขา ดานลาง

(แผนท่ี 2 และ3)



5.ใบแจงหนี้ในระบบฝายการศึกษา ที่เก็บไว 5.ใบแจงหนี้ในระบบฝายการศึกษา ที่เก็บไว

*หมายเหตุ ***วันอาจมีการเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจงใหทราบอีกครั้ง

ประเภท กยศ. กรอ.
สาขา (หอ้ง 9208) สาขา (หอ้ง 9209)

จ. 18 ส.ค.57 R01 , R02 ,R03 R05 , R10
อ. 19 ส.ค.57 R04 ,R05 ,R13 R12 ,R13
พ. 20 ส.ค.57 R14 ,  R15 ,G01 R14 , R15
พฤ. 21 ส.ค.57 R07 , R08 ,R09 -

จ. 1 ก.ย.57 R10 , R11 ,R12 -
อ. 2 ก.ย.57 S05 ,  S08 , S09  ,S11 S01 , S03 , S05 , S11
พ. 3 ก.ย.57 S06 , S10 ,S01 ,S03 ,S05 S06 , S09 , S10
พฤ. 4 ก.ย.57 T02 , T03 , T04 T02 , T03 T04 ,
ศ. 5 ก.ย.57 T05 , T07 , T08 T05 ,T07 , T08
จ. 8 ก.ย.57 M01 ,M02 ,M03 ,M05 M01 ,M02 ,M03 ,M05



ศ. 102
..............เดือน .....................................พ.ศ...................

ขา้พเจา้( ) ..............................................................................................ตาํแหน่ง ......................................
........................................................................................................... ............................... ..........................

ตรอก/ซอย ......................................ถนน .................................................ตาํบล/แขวง ........................................................................
อาํเภอ/เขต .........................................จงัหวดั ..............................................รหสัไปรษณีย์ ..................โทรศพัท์ ................................

ขอรับรองวา่ นิสิต นาย/นางสาว....................................................................................ประกอบอาชีพ ................................
..................................................... .............. ...............ตรอก/ซอย..................ถนน......................................

ตาํบล/แขวง ..........................................อาํเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั.........................................................
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ.....................................................................บาท

บิดา ............................................................................................................................�ยงัมีชีวิตอยู่ �ถึงแก่กรรม
ประกอบอาชีพ ......................................................ตาํแหน่ง.................................... .....................................................

...................... ..................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................................................
ตาํบล/แขวง ...........................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั..................................................................
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ....................................................................บาท

............................................................................................................................�ยงัมีชีวิตอยู่ �ถึงแก่กรรม
ประกอบอาชีพ ......................................................ตาํแหน่ง.................................... .....................................................

...................... ..................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................................................
ตาํบล/แขวง ...........................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั..................................................................
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ....................................................................บาท

ผูป้กครอง (กรณี –มารดา) .................................................................................................................................
ประกอบอาชีพ ...........................................ตาํแหน่ง.................................... ................................................................

...................... ..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................................................
ตาํบล/แขวง .............................................อาํเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ...................................................................บาท

ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความ
อนัเป็นเทจ็

.......................................................................
(.....................................................................)

ตาํแหน่ง .........................................................................
.

หมายเหตุ
1 .ศ.2542
2 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครา หรือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร
3.หั

หนังสือรบัรองรายไดข้องครอบครวัผูข้อกูย้ืม กยศ.
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