
แนวปฏิบติัในการยืนยนักูย้ืม กยศ. / กรอ. ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560  
(ส าหรบันิสิตรายเก่าของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา) 
และ การลงทะเบียนเรียน ภาคตน้ 2560 ส าหรบันิสิต กยศ./กรอ.  

ก าหนดการ ใหด้ าเนินการทุกขั้นตอน (อ่านใหล้ะเอียด) ค าเตือน 

1 มิ.ย.– 15 ก.ค.60 
บันทกึได้ก่อนน้ีไม่เป็นไร 

1.นิสติย่ืนประสงค์ขอกู้ต่อ ใน e-studentloan เข้าเวป www.studentloan.or.th        

ให้เลือกประเภทการกู้ยืม กยศ./กรอ (แล้วกดพิมพ์ออกมาเกบ็ไว้ 1 ใบที่มีช่องให้เซน็ต์) 

** ไม่ทนัจะไม่มกีารอนุโลม แจ้งล่วงหน้าแล้ว** 

 

อย่าลืมกดบันทกึ

ก่อนพิมพ์ 

ช่วงปิดเทอม 2.ไปหากจิกรรม/โครงการด้านจิตอาสา ไม่ต ่ากว่า 18 ช่ัวโมง โดยมี

การรับรองโดยหน่วยงาน องค์กร หรืออื่นๆที่เช่ือถอืได้  

**ให้ภาคละ 18 ชม. โดยไม่อนุญาตให้ค้างเหมือนที่ผ่านมา** 

 

ตามแบบฟอร์ม

ด้านล่าง 
(เอกสารแผ่นที่ 6) 

ก่อน วันลงทะเบียน

เรียนของนิสติแต่ละคน 

3.พิมพ์ใบแจ้งหน้ีในระบบ      งานบริการการศึกษา       ไปจ่ายที่ธนาคาร  

โดยใบแจ้งหน้ียอดเป็น 300 บาท (ค่าประกนัอุบัติเหตุ)  ส่วน (นิสติ T08/T18 

บวกอกีคนละ 900 บาทด้วยเป็น 1,200 บาท) 
 

เกบ็ใบแจ้งหน้ีไว้ 
มาส่ง 

ในวันที่มาเซน็ต์

ยืนยัน 

 4.ลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่ประกาศในปฏทินิการศึกษาได้เลย (ถ้ายอดใบแจ้งหน้ี

เป็น 300/1200 ให้จ่ายตามน้ัน) กรณไีด้ 5A ภาคปลาย 59 แจ้งวันที่จะเซน็ตยื์นยัน 

 

 



หลังจากปร้ินต์ใบแจ้งหนี้

ได้ ก่อนมาเซน็ต์ยืนยัน 

5.นิสติเข้าระบบ e-studentloan ไปคย์ีเลขที่ใบแจ้งหน้ี 7 หลัก / วันที่ของใบแจ้งหน้ี ใส่
ให้เหมือนกนั (ตัวอย่าง  12 กรกฎาคม 2559) และจ านวนเงินค่าลงทะเบียนตามจ่าย

จริง ไม่รวม 300 บาท (ช่องค่าเล่าเรียน ช่องเดียว)เช่น 16,500 /17,900 / 25,000 / 

23,700 / 35,800 เป็นต้น 

 

 

ดูตามก าหนดการแยก

ตามวัน /สาขา ด้านล่าง  

(แผ่นที่ 2 และ3) 

 

5.ให้มาเซน็ต์ใบยืนยันค่าเทอม ที่ห้อง 9207 อาคาร 9 โดยเตรียมเอกสาร ดังน้ี    

        1.ใบยืนยันย่ืนกู้จากเวป กยศ./กรอ. (ตามขั้นตอนที่ 1) 

        2.ส าเนาบตัรประชาชนของนิสติ 

        3.ใบรับรองรายได้ พร้อมส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้  

          (กยศ. ทุกคน) +++ (กรอ. เฉพาะผู้ที่ขอค่าครองชีพ) 

        4.ใบแสดงผลการเรียนจาก Internet ในเวปงานบริการการศกึษา ถ้าต ่ากว่า 2.00 

สอบถามเจ้าหน้าที่รายบุคคล 

        5.ใบแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  (หน้าที่มีรายวิชาและจ านวนเงินที่ต้องจ่าย) 

        6.ถ่ายเอกสารใบแจ้งหน้ีที่เกบ็ไว้ ลงกระดาษ  A4 

        7.ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ภาคการศึกษาละไม่ต ่ากว่า 18 ช่ัวโมง  

 

 

 

 

(เอกสารแผ่นที่ 5

ด้านล่าง) 

 

 

 

 

(เอกสารแผ่นที่ 6) 

ด้านล่าง 

 

  



 

ก าหนดการแยกตามสาขาและประเภทการกู้ยืม 

วนัท่ี/เวลา (ประเภท)/คณะ-ภาค 

วนั/เวลา (9.00 -16.00 น.) สาขา   

พุธ 2 ส.ค.60 (กยศ.) คณะวทิยาการจัดการ - ภาคปกติ 
พฤหสับดี 3 ส.ค.60 (กยศ.) คณะวทิยาการจัดการ - ภาคพเิศษ 
ศุกร ์  4 ส.ค.60 (กรอ.) คณะวทิยาการจัดการ -ภาคปกติ 
จนัทร ์7 ส.ค.60 (กรอ.) คณะวทิยาการจัดการ -ภาคพเิศษ 
องัคาร 8 ส.ค.60 (กยศ.) คณะวทิยาศาสตร์-วศิวกรรมศาสตร์ –พาณชิยนาวนีานาชาติ   

ทุกสาขา 
พุธ  9 ส.ค.60 (กยศ.) เศรษฐศาสตร์ - ทุกสาขา 
พฤหสับดี 10 ส.ค.60 (กรอ.) คณะวทิยาศาสตร์-สาขาดังนี ้

(S01 -S03 -S11) 
ศุกร ์11ส.ค.60 (กรอ.) คณะวทิยาศาสตร์-สาขาดังนี ้

(S05 -S06 -S08 -S09 -S10) 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องัคาร 15 ส.ค.60 (กรอ.) คณะวศิวกรรมศาสตร์-สาขาดังนี้ 
(T02 -T12 - T04  -T14 -T08 -T18) 

พุธ 16 ส.ค.60 (กรอ.) คณะวศิวกรรมศาสตร์-สาขาดังนี้ 
(T03 -T13 -T05 -T07 -T17) 

พฤหสับดี 17 ส.ค.60 (กรอ.) คณะพาณชิยนาวนีานาชาติ-ทุกสาขา 
ศุกร ์18ส.ค.60 เกบ็ตกทุกคณะ(เฉพาะขออนุญาตแล้วเท่าน้ัน) 



 

 
 

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

 

ขา้พเจา้(ช่ือผูรั้บรองรายได)้ ..............................................................................................ตาํแหน่ง ...................................... 
สถานท่ีทาํงาน ...........................................................................................................เลขท่ี ...............................หมู่ท่ี .......................... 
ตรอก/ซอย ......................................ถนน .................................................ตาํบล/แขวง ........................................................................ 
อาํเภอ/เขต .........................................จงัหวดั ..............................................รหสัไปรษณีย ์..................โทรศพัท ์................................ 

ขอรับรองวา่  นิสิต นาย/นางสาว....................................................................................ประกอบอาชีพ ................................ 
สถานท่ีทาํงาน .....................................................เลขท่ี .............. หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย..................ถนน...................................... 
ตาํบล/แขวง ..........................................อาํเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั......................................................... 
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ.....................................................................บาท 

บิดา  ช่ือ ............................................................................................................................ � ยงัมีชีวิตอยู ่  ถึงแก่กรรม   
ประกอบอาชีพ ......................................................ตาํแหน่ง....................................สถานท่ีทาํงาน ..................................................... 
เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................................................ 
ตาํบล/แขวง ...........................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั.................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ....................................................................บาท 

มารดา ช่ือ ............................................................................................................................ � ยงัมีชีวิตอยู ่  ถึงแก่กรรม   
ประกอบอาชีพ ......................................................ตาํแหน่ง....................................สถานท่ีทาํงาน ..................................................... 
เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................................................ 
ตาํบล/แขวง ...........................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั.................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ....................................................................บาท 
       ผูป้กครอง (กรณีท่ีมิใช่บิดา–มารดา) ช่ือ................................................................................................................................. 
ประกอบอาชีพ ...........................................ตาํแหน่ง....................................สถานท่ีทาํงาน ................................................................ 
เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................................................. 
ตาํบล/แขวง .............................................อาํเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................................... 
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ...................................................................บาท 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความ 
อนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา 
 

            ลงช่ือ ....................................................................... 
                    (.....................................................................) 
                ตาํแหน่ง ......................................................................... 

. 

หมายเหตุ   การรับรองรายไดข้องครอบครัว  ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 
  1  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญตามพระราชบญัญติับตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 

  2  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครา หรือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

  3.หวัหนา้สถานศึกษาท่ีผูข้อกูย้มืเงินศึกษาอยู ่ 

  

หนังสือรบัรองรายไดข้องครอบครวัผูข้อกูย้ืม กยศ. 

กยศ.102 



      บนัทึก การเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม ที่มุ่งจติอาสา ปีการศึกษา  ภาคเรยีนที่  

ช่ือ-นามสกลุ............................................................. รหสันิสติ                          

สาขาวชิา...............................................................ชัน้ปี    ประเภทกู ้ กรอ.   กยศ. 

ช่ือ 

โครงการ /กจิกรรมจติอาสา 

สถานที่                      

ด าเนินโครงการ /กจิกรรม 

วนั / เดือน / ปี 

 

เวลา จ านวนชัว่โมง            

(รวม) /วนั 

ลกัษณะของกจิกรรม              

(โดยละเอยีด) 

ลายมือช่ือ  

ผูร้บัรอง            

(หวัหนา้หน่วยงานหรือผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมายหรือ                   

ผูม้ีอ านาจลงนาม) 

ลายมือช่ือ 

ผูร้บัรอง 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท้ี่ไดร้บั

มอบหมาย) 

 ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 วิทยาเขตศรีราชา 

        

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 

 

       

 


