เอกสารฉฉบับนีใ้ ห้ นักศึกษาเก็ก็บไว้ ถือปฏิบัติ

้
ขันนตอนการลงทะเ
เบียนขอรหัสผ่านนและยื่นคําขอกกูย้ มื เงิน ผ่านระะบบ e-studenttloan
จากกกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา กยศศ. และ กรอ. มหหาวิทยาลัยกาฬฬสินธุ ์ ปี การศึกษษา 2560
สําหรับชัน้ ปี ท่ี 1 ในปี การศึศึกษา 2560 สําหหรับผูก้ รู ้ ายเก่าตต่อเนื่ อง และผูกูก้ ูร้ ายใหม่ท่ไี ม่เคคยกูย้ มื มาก่อน
1. นักศึกษาผู
ษ ป้ ระสงค์ขอกูกูย้ ืม ต้องศึกษาแและอ่านคู่มือการกกูย้ มื กองทุน กยศศ. และ กรอ. ปี การศึกษา 25600 อย่างละเอียด โดยนักศึกษา
สามารถดาววน์โหลดคู่มอื การรกูย้ มื ดังกล่าวได้ท้ เ่ี ว็บไซต์ wwww.dsd.ksu.ac.thh
กองทุนเงินให้กยู ้ มื
เลือกเมมนู ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม กยศ. / กรอ.
ไ ของกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา www.studenntloan.or.th และะคลิกเมนู
(interneet explorer) เท่าานั้น เพือ่ เข ้าเว็บไซต์
เพือ่ สมัครแและยื่นคําขอกูย้ มื โดยใช้เลขบัตรรประชาชนเป็ น uusername แลละกําหนด passwword ในการ
login เข ้าสูสู่ระบบ e-studenntloan ทัง้ นี้ รหหัสผ่านเขา้ สู่ระบบบ (ห้ามเปิ ดเผยใให้ใครทราบโดยเด็ดขาดและให้จจดจํารหัสผ่านนี้ ไไว้ เพือ่ ใช้เขา้ สู่
ระบบฯ ยืนนคํ
่ าขอกูใ้ นปี การศึศึกษาต่อไป) การลลงทะเบียนเพือ่ ขอรหัสผ่านของผูกกู้ ูย้ มื
2. คลิกที่

2 ผูท้ ่ยี งั ไม่มรี หัสผ่าน คลิก
2.1

กรอกขข ้้อมูลเพือ่ ขอรับรหหัสผ่าน

22.2 ผูท้ ่มี รี หัสผ่านแล้
น ว คลิก
loogin เข ้าสูร่ ะบบ พิมพ์ช่อื สถานศึกษามหาวิ
ก
ทยาลัย
ก นธุ(์ เลขรหัหัส 005491) แลวกดค้
กาฬสิ
้ว นหา สําหรับั ผูข้ อกูย้ มื รายใหหม่ทย่ี งั ไม่เคยเขา้ ระบบ e-studenntloan สามารถถดําเนินการได้
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม --26 มิถนุ ายน 2560 (สําหรับผูก้ ูยืย้ มื รายเก่าทีเ่ ปลียยนสถานศึ
่
กษาไม่ต้องดําเนินการขัน้ั ตอนนี้)
3. ระดับการศึกษา ปวส./ปริริญญาตรี
น้ ท่ี 1)
4. กรอก แแบบคําขอกูย้ มื เงิน (เฉพาะผูก้ ูร้ ายใใหม่ ทุกชัน้ ปี แลละ ผูก้ ูร้ ายเก่า ชันปี
5. วีธกี รอกกแบบคําขอกูย้ มื ((เฉพาะผูก้ ูร้ ายใหหม่ ทุกชัน้ ปี และผผูก้ ูร้ ายเก่า ชัน้ ปี ทที1่ี )
5 ข้อมูลสถานศึศึกษา กรอกคณะะที่นกั ศึกษาสังกัดั เท่านั้น เช่น คณ
5.1
ณะศิลปศาสตร์แลละวิทยาศาสตร์/ คณะครุศาสตร์คณะรั
ค ฐศาสตร์
และนิตศิ าสสตร์/ คณะอุตสาหหกรรมสร้างสรรคค์/ คณะมนุษย์ศาาสตร์และสังคมศศาสตร์/ คณะบริหหารธุรกิจ/ และคคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ ให้น้นักศึกษาเลือก
ระดับ ปวส./ปริญญาตรีรี
เวลากาารศึกษาตามหลักกสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี
ชัน้ ปี ที่ท่านจจะขอกู ้ ชัน้ ปี ท่ี 1
การเรียนกาารสอน โครงการปกติ / ภาคพิเศษษ
5 ข้อมูลส่วนบุคคล รหัสนักศึกษา (มีทงั้ หมด 111 หลัก ติดต่อทีก่ี ลุม่ งานส่งเสริมมวิชาการฯ (wwww.regpr.ksu.ac.th/) ในกรณีท่ี
5.2
ยังไม่ได้รหัสั นักศึกษา ให้กรรอก 60 ตามด้วย 0 จํานวน 9 หลัลัก เมื่อได้รหัสนักศึ
ก กษาแล้ว ให้นนักั ศึกษาเข้าระบบบ เพือ่ แก้ไข
และบันทึกรรหัสนักศึกษาใหมม่
กกรอกเบอร์โทรศัพพท์ท่สี ามารถติดต่ตอได้ เช่น 090-xxxxxxxx
กกรอก e-mail adddress เช่น
stdloan.kssu@gmail.com
กกรอกข้อมูลสถานนะการกูย้ มื
5 ข้อมูลบิดา มมารดา หรือผูป้ กคครอง
5.3
อาชีชีพบิดา/ผูป้ กครออง
อาชีพมารดา/ผูป้ กครอง
รวมรายไดด้ครอบครัวต่อ
ปี (ไม่เกิน 200,000
2
บาท)
จํานวนพีน่ อองที
้ ก่ าํ ลังศึกษาอยู่ (ไม่รวมตัวท่านนเอง)
5 ความประสงค์ขอกู ้ เฉพาะ
5.4
 ค่าเล่าเรีรียน
 ค่าครองชีพ
5 เงือ่ นไขการโโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  ธธนาคารกรุงไทย (จจํากัดมหาชน)  ท่านประสงค์จะททําสัญญาแบบทัว่ ไไป
5.5
55.6 คํายืนยัน  ยอมรับ คลิกปุ่ม
บันทึกแบบคําขอกู ้
คลิกปุ่ม
กูกย้ มื 1 แผ่น พร้อ้ มเอกสารต่างๆ ตามทีก่ าํ หนด เพืพือ่ เตรียมนําส่งคณะต่อไป
6. เอกสารทีที่ตอ้ งจัดเตรียม ได้
ไ แก่ แบบฟอร์ม และสําเนาบัตรรต่างๆ ตามทีก่ าํ หหนดไว ้ในคู่มอื กาารกูย้ มื (ตามข้อ 1)

prrint แบบคําขอ

นัักศึกษาสามารถติติดตามข้อมูลข่าววสารได้ที่ www.ddsd.ksu.ac.th หากกต้องการสอบถาามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-4360-22050
งานกองทุนเงินนให้กู้ยืมฯ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษษา มหาวิทยาลัยกาฬสิ
ก นธุ์ (นามน))

เอกสารฉบับนีใ้ ห้ นักศึกษาเก็บไว้ ถือปฏิบัติ

เอกสารประกอบการกูย้ ืม
รายการเอกสาร

จํานวน

*1. แบบคําขอกู้ยืม ที่พิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan ที่พิมพ์ออกจากระบบ

1 แผ่น

*2 แบบฟอร์ม กยศ.101

1 ชุด

*3. แบบ กยศ. 102 หรือแบบ กรอ. (หนังสือรับรองรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง)
กรณี กยศ. รายได้ของบิดามารดา หรือผูป้ กครอง รวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

1 แผ่น

กรณี กรอ. กู้ค่าครองชีพได้ หากมีรายได้ครอบครัว รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
*4. สําเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานของรัฐ (ผู้รับรองรายได้)
ไม่อนุญาตให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

1 แผ่น

กรณี บัตรหาย/หรือบรรจุแต่งตั้งใหม่ ให้ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดแทน
5. หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีบิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการหรือมีรายได้ประจํา

1 แผ่น

*6. แบบ กยศ. 103 (หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา)

1 แผ่น

*7. แผนผังแสดงที่ตั้งของทีอ่ ยู่อาศัยของบิดามารดา หรือผูป้ กครองของผูข้ อกู้

1 แผ่น

*8. ใบแสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา (GPAX)

1 แผ่น

*9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอกู้

อย่างละ 1 แผ่น

*10. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน บิดาของผู้ขอกู้

อย่างละ 1 แผ่น

*11. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน มารดาของผู้ขอกู้

อย่างละ 1 แผ่น

*12. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสาในโรงเรียน/สถาบันเดิม
*13. กรณีนักศึกษาภาค พิเศษ ต้องแนบหนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่าง
การศึกษา โดยผู้รับรองคือบุคคลเดียวกับผูร้ ับรองรายได้
14. สําเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาทะเบียนหย่า สําเนาใบมรณะบัตร สําเนาการเปลี่ยน
ชื่อเป็นต้น

1 แผ่น
1 แผ่น

1 แผ่น

นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.dsd.ksu.ac.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-4360-2050
Facebook::พัฒนานักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)

