
ปฏิทินกิจกรรม  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจ าปีการศึกษา2558  ภาคต้น
ส าหรับนิสิตทุกชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประสงค์จะขอกู้ยืมภาคต้น ปีการศึกษา 2558 

ล าดับที่ วันที่ กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
1. 20 เม.ย. 58  

     ถึง 
1  พ.ค. 58 
 

1.1 นิสิตทุกคณะทุกชั้นปี กยศ.และกรอ. ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันฯประสงค์จะขอกู้ยืมภาคต้น
ปีการศึกษา 2558เข้าระบบ e-studentloan เพ่ือจัดท าแบบยืนยันค าขอกู้ยืม และปริ้นมาส่งที่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอาคารกิจการนิสิต เอกสารที่ต้องน ามาส่ง 
-แบบยืนยันค าขอกู้ยืมภาคต้น ปี2558   
-หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวแนบส าเนาบัตรข้าราชการพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 
1.2  นิสิตรับคู่ฉบับสัญญาคืน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
อาคารกิจการนิสิต 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัวได้ที ่
www.kps.ku.ac.th,www.esdpsd.p
sd.kps.ku.ac.th หรือที่facebook: 
kpskustudentloanและเวปไซด์
คณะที่นิสิตสังกัด 

 
 
 

เว้นวันหยุดราชการ 

2. 20 ก.ค. 58  
     ถึง 
2 ส.ค. 58 

นิสิตทุกคณะทุกชั้นปี กยศ.และกรอ. เข้าระบบ e-studentloanเพ่ือบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ
นิสิตต้องคีย์ข้อมูลตามใบ KU.2 ของนิสิต ตามรูปแบบท่ีก าหนดเท่านั้น) (KU2.สามารถดูได้ที่เวป
webregis.ku.ac.th) (เนื่องจากการบันทึกค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกนิสิตสามารถดู
ตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่ายได้ที่www.esdpsd.psd.kps.ku.ac.th, www.kps.ku.ac.th, 
facebook: kpskustudentloan  และที่บอร์ดหน้ากองทุนฯ อาคารกิจการนิสิตโดยต้องน าส่ง
เอกสารต่อไปนี้ 
1.ผลการเรียนรวมทั้งหมดจะต้องไม่ต่ ากว่า 2.00  
2.ผลการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558  (ไม่ต้องรอลงทะเบียนครบทุกวิชา) 
3.ชั่วโมงการท างานจิตอาสาจ านวน 18 ชั่วโมงข้ึนไปส าหรับภาคต้นหรือนิสิตสามารถ 
ท างานจิตอาสารวมภาคต้นภาคปลาย 36 ชั่วโมงมาส่งในคราวเดียวกัน 
4.หลังจากส่งเอกสารข้อ1-3 แล้วนิสิตต้องเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ จ านวน 2 
ฉบับจึงจะได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 
**(นิสิตที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้น าส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาด้วย พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง)** 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
     อาคารกิจการนิสิต 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ชั่วโมง
การท างานจิตอาสาได้ที ่
www.kps.ku.ac.th,www.esdpsd.p
sd.kps.ku.ac.th หรือที่facebook: 
kpskustudentloanและเวปไซด์
คณะที่นิสิตสังกัด 
***เนื่องจากปีการศึกษา 2558 
กองทุนฯได้ปรับเปลี่ยนการโอนเงิน
ค่าใช้จ่ายรายเดือนคือต้องส่งแบบ
ยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่
นิสิตเซ็นถึงธนาคารก่อนจึงจะโอนเงิน
ให้กับนิสิต*** 

 
ขอให้นิสิตปฏิบัติ
ตามก าหนดเวลาที่

งานกองทุนฯก าหนด 
ถึงจะอยู่ในช่วงปิด
ภาคเรียนก็ขอให้ส่ง

เอกสารจะได้ค่า
ครองชีพเร็วขึ้น 

 
เว้นวันหยุดราชการ 

 
 

หมายเหตุ: หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ1และข้อ 2 จะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมฯ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ นิสิตสามารถติดตามข่าวสารได้ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา     งานกิจการนิสิต    โทร.  034-351882 ต่อ 160  หรือ  www.kps.ku.ac.th, www.esdpsd.psd.kps.ku.ac.th หรือ facebook: kpskustudentloan 

http://www.kps.ku.ac.th,www.esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/
http://www.kps.ku.ac.th,www.esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/
http://www.kps.ku.ac.th,www.esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/
http://www.kps.ku.ac.th,www.esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/
http://www.kps.ku.ac.th,www.esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/


ข้อปฏิบัติของผู้กู้ยืม   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
ผู้กู้ยืม  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดังนี้ 

1. ผู้กู้รายใหม่  
2. ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา และเปลี่ยนสถานศึกษา 
3. ผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา 

 

1. ผู้กู้รายใหม่ 

ภาคต้น 
1. จัดท าแบบค าขอกู้ยืมเงิน ภาคต้น  ในระบบ e – Studentloan  และส่งเอกสาร 
2. จัดท าใบสมัครกู้ยืมของสถานศึกษา และส่งเอกสาร 

ภาคปลาย 

1. จัดท าแบบยืนยันค าขอกู้ยืมเงิน ภาคปลาย  ในระบบ e – Studentloan  และส่งเอกสาร 
2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้  และส่งเอกสาร 
3. ผลการเรียนรวม และส่งเอกสาร 
4. ผลการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย และส่งเอกสาร 

 

2. ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา และเปลี่ยนสถานศึกษา (มาจากมัธยมปลาย) 

ภาคต้น 
1. จัดท าแบบค าขอกู้ยืมเงิน ภาคต้น  ในระบบ e – Studentloan และส่งเอกสาร 
2. จัดท าใบสมัครกู้ยืมของสถานศึกษา และส่งเอกสาร 

ภาคปลาย 

1. จัดท าแบบยืนยันค าขอกู้ยืมเงิน ภาคปลาย  ในระบบ e – Studentloan และส่งเอกสาร 
2. จัดท าหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ และส่งเอกสาร 
3. ผลการเรียนรวม  และส่งเอกสาร 
4. ส่งผลการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย และส่งเอกสาร 

 

3. ผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา 

ภาคต้น 

1. จัดท าแบบยืนยันค าขอกู้ยืมเงิน ภาคต้น  ในระบบ e – Studentloan  และส่งเอกสาร 
2. จัดท าหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ และส่งเอกสาร 
3. จัดท าแบบฟอร์มโครงการจิตอาสา  และส่งเอกสาร 
4. ผลการเรียนรวม  และส่งเอกสาร 
5. ผลการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น  และส่งเอกสาร 

ภาคปลาย 

1. จัดท าแบบยืนยันค าขอกู้ยืมเงิน ภาคปลาย  ในระบบ e – Studentloan  และส่งเอกสาร 
2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้  และส่งเอกสาร 
3. ผลการเรียนรวม  และส่งเอกสาร 
4. ผลการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย และส่งเอกสาร 

 

หมายเหตุ    1. * การส่งเอกสาร*  ส่งตามวันและเวลาที่กองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ก าหนด 
  2. ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่  Facebook : Kps ku Studentloan หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ 

3. เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป



 
 

ปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2) 
ให้นิสิตผู้กู้ยืม มก.กพส. ปฏิบัติและส่งเอกสารตรงตามเวลาที ่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจการนิสิต ก าหนด 

(ถึงแม้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตาม) 
 

 หากนิสิตผู้กู้ยืมคนใดไม่ปฏิบัติและส่งเอกสารตามที่กองทุนฯ ก าหนด จะตัดสิทธิ์การกู้ยืมในปีการศึกษานั้นๆ 
หรือ ภาคเรียนนั้นๆ 

เนื่องจากปีการศึกษา 2558  กองทุน กยศ.ส านักงานใหญ่มีการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินกู้ยืมค่าครองชีพ(ราย
เดือน) โดยผู้กู้ยืมจะได้รับค่าครองชีพ ภายหลังจากที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ตรวจสอบสัญญากู้ยืม/แบบลงทะเบียน
เรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

ฉะนั้นนิสิตผู้กู้ยืมทุกคนต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่กองทุน กยศ.งานกิจการนิสิต  ก าหนดโดยเคร่งครัด 
    ส าหรับนิสิตผู้กู้ยืม 2 กรณี ต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมทุกคร้ังที่ยื่นเอกสารตามที่กองทุน กยศ.งานกิจการนิสิต 
ก าหนด ดังนี้ 

กรณี 1.  เปลี่ยนชื่อ–สกุล  ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  1 ฉบับ 
ส่วนผู้กู้ยืมที่เปลี่ยนคร้ังแรก ต้องเตรียมเอกสารที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นปัจจุบันแล้ว ดังนี้ 

     (1) ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ       (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
     (3) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ฉบับ   (4) ส าเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย 1 ฉบับ 
 

กรณี 2.  ชื่อ-สกุล ผู้กู้ยืมไม่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้แนบเอกสาร  ดังนี้ 
    (1) ส าเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ 

(2) ส าเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ขั้นตอนการเข้าเวบไซต์ เพื่อดูใบ KU2 (ใบเสร็จรับเงิน) แล้วน าไปกรอก

บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan 
 
 

ขั้นตอนที่ 1   เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (http://www.kps.ku.ac.th) 
 

 
 
ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก “นิสิตปัจจุบัน”  
 

 

http://www.kps.ku.ac.th/


 
ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือก “ระบบการลงทะเบียน”  (KU Registration: ระบบการลงทะเบียน วิทยาเขตก าแพงแสน) 
 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 Login เข้าระบบ  โดยใช้ Account และ Password ของแต่ละคน  โดยก าหนดให้ Account : 

ตัวอักษรb และตามด้วยรหัสนิสิต จ านวน 11 ตัว , Password : มีตัวอักษรและตัวเลข จ านวน 8 ตัว)  เช่น  
Account : b57xxxxxxxx , Password : xxxxxxxx ) 

 

 
 
 



 
ขั้นตอนที่ 5 คลิกเลือก “พิมพ์ใบเสร็จ”  
 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 6 เลื่อนจอภาพลงด้านล่าง คลิกเลือก “ด าเนินการต่อ”  
 

              
 
 
 
 



 
ขั้นตอนที่ 7  คลิกเลือก  “แสดงใบเสร็จ(ส าเนา)”  
  

 
 
 
ขั้นตอนที่ 8 สั่งพิมพ์เอกสารใบ KU แล้วน าข้อมูลในเอกสารไปกรอกและบันทึกค่าเล่าเรียน 

 

 



 
 
ขั้นตอนที่ 9 เข้าเวบไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (http://www.studentloan.or.th) 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 10 คลิกเลือก “บริการออนไลน์” จากนั้นเลือก “ระบบ e-Studentloan นักเรียน/นักศึกษา 
 

 
 
 

http://www.studentloan.or.th/


 
 
ขั้นตอนที่ 11 คลิกเลือก “ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว”  

 
 
 
ขั้นตอนที่ 12 เข้าระบบ login กยศ. และ กรอ.  
 

 
 
 
 



 
 
ขั้นตอนที่ 13 คลิกเลือก “ปีการศึกษาและภาคการศึกษาที่นิสิตจะยื่นประสงค์ขอกู้”  
 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 14 คลิกเลือก “บันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ”  
 

 
 
 



***หมายเหตุ    ยื่นประสงค์ขอกู้เทอมไหน  ให้นิสิตน าใบ KU2 ของเทอมนั้นๆ มากรอก  เช่น 
ยื่นประสงค์ขอกู้ปีการศึกษา 2558  ภาคเรียนที่ 1   ใบ KU2 ที่จะน าข้อมูลมากรอกก็ต้องเป็นของ  ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 
 



ใบ KU2 (ใบเสร็จรับเงิน) 

 

น าไปกรอก 
ตามตัวอย่าง 
ข้อ 1 และ 2 

น าไปกรอกตาม
ตัวอย่าง ข้อ 3 

 

 


