
���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
��������	
���	�����������



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
������..�	
�������������� 13 �	��........
�������� .................
��  �
��������



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
�����  ���������� 2556      #�$��%&��%' 1



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..

������	
����� Yes



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..

(�����&	�(%&)�����  �����**����&+,�-.�



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
(�����&	�(%&)�����  �����**�



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
3.  ���$/�������  ������
�(,�	     -  �	
����0     -  $����������+'(     -  �+'( – ��1	     -  �2�     -  (�&1     -  �	
�%' �,���%' 3(& 4��     -  ����	     -  5����2�6



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
$	.7�..$����- �����



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
2.,26�+'(����	.............�����  $����



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
������
�(,�	4.  ��9%������&�-:,����	1     �.�.#��
������
�(,�	�	
�%'��*�%;��$��...................................
�,+'(���<�=	����  ��������**�



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
�����  OK



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
�����������	����������� �����  OK



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
�����������	����������� �����  OK



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
�����  2.,26��**������  OK



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
��/-$�����2.,265)& :��%' File�����  Page  
Setup…



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
��/-$�����2.,26>����?� 0 ��/- 4 ��(- �,+'(���<�=	������� OK



���������	
��
������������������� ���.��	��� e-studentloan..
:��%' File (%�$��/-$	.7��%'$����� 
Print… 2 ���� ���	�
��



��������:- �	
��������������	
�����������������������������������������

�����	�
• ช่องว่างวันที่ทําสัญญา ให้นักศึกษาใส่  18 เดือน 06  พ.ศ. 56
• โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม ตําแหน่ง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
• ข้อมูลของนักศึกษา โทรศัพท์....................................... (2 หมายเลข)
• ข้อมูลของนักศึกษา ออกให้เมื่อวันที่ ............................ หมดอายุวันที่.......................... (บัตรประจําตัวประชาชน)
• ข้อมูลของนักศึกษา ณ .อําเภอ............................... (สถานที่ ที่นักศึกษาทําบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอหรือ

เทศบาล)

• ลงชื่อ.............................ผู้ให้กู้ยืม (เว้นว่างไว้ห้ามเขียนเด็ดขาด)
• ลงชื่อ.............................ผู้กู้ยืม (คือ ชื่อนักศึกษา)
• ลงชื่อ.............................ผู้ค้ําประกัน (คือ บิดา หรือ มารดา)
• ลงชื่อ.............................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (คือ บิดา หรือ มารดา กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
• ลงชื่อ.............................ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ําประกัน (คือ ปลัด/นายอําเภอ หรือรักษาราชการแทน) ส่วน

พยานนั้น มี 2 ช่อง แสดงว่าต้องมี 2 คน (เว้นว่างไว้)

* * * * * * * * * * * *
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การจัดเรียงเอกสารประกอบแนบสัญญาฯ

    ชุดที่ 1                                     ชุดที่ 2

* * * * * * * * * * * *

1. สัญญากู้ยืมฯ กยศ. 1. สัญญากู้ยืมฯ กยศ.

2. สําเนาบัตรประชาชน (นักศึกษา) 2. สําเนาบัตรประชาชน (นักศึกษา)

3. สําเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา) 3. สําเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา)

4.  สําเนาบัตรประชาชน (ผู้ค้ําประกัน) 4.  สําเนาบัตรประชาชน (ผู้ค้ําประกัน)

5.  สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ําประกัน) 5.  สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ําประกัน)

6.  สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ 6.  สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ



กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

นักศึกษาส่งสัญญา ทั้ง 2 ชุด

1. คณะศิลปศาสตร์ ส่งสัญญาวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

2. คณะบริหารธุรกิจ ส่งสัญญาวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งสัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ส่งสัญญา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 

5. นักศึกษาภาคสมทบ ส่งสัญญาวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2556
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• ช่องว่างวันที่ทําสัญญา ให้นักศึกษาใส่  18 เดือน 07  พ.ศ. 56
• โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม ตําแหน่ง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
• ข้อมูลของนักศึกษา โทรศัพท์....................................... (2 หมายเลข)
• ข้อมูลของนักศึกษา ออกให้เมื่อวันที่ ............................ หมดอายุวันที่.......................... (บัตรประจําตัวประชาชน)
• ข้อมูลของนักศึกษา ณ .อําเภอ............................... (สถานที่ ที่นักศึกษาทําบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอหรือ

เทศบาล)

• ลงชื่อ.............................ผู้ให้กู้ยืม (เว้นว่างไว้ห้ามเขียนเด็ดขาด)
• ลงชื่อ.............................ผู้กู้ยืม (คือ ชื่อนักศึกษา)
• ลงชื่อ.............................ผู้ค้ําประกัน (คือ บิดา หรือ มารดา)
• ลงชื่อ.............................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (คือ บิดา หรือ มารดา กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
• ลงชื่อ.............................ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ําประกัน (คือ ปลัด/นายอําเภอ หรือรักษาราชการแทน) ส่วน

พยานนั้น มี 2 ช่อง แสดงว่าต้องมี 2 คน (เว้นว่างไว้)

* * * * * * * * * * * *
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การจัดเรียงเอกสารประกอบแนบสัญญาฯ

    ชุดที่ 1                                     ชุดที่ 2

* * * * * * * * * * * *

1. สัญญากู้ยืมฯ กยศ. 1. สัญญากู้ยืมฯ กยศ.

2. สําเนาบัตรประชาชน (นักศึกษา) 2. สําเนาบัตรประชาชน (นักศึกษา)

3. สําเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา) 3. สําเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา)

4.  สําเนาบัตรประชาชน (ผู้ค้ําประกัน) 4.  สําเนาบัตรประชาชน (ผู้ค้ําประกัน)

5.  สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ําประกัน) 5.  สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ําประกัน)

6.  สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ 6.  สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ



กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

นักศึกษาส่งสัญญา ทั้ง 2 ชุด

1. คณะศิลปศาสตร์ ส่งสัญญาวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

2. คณะบริหารธุรกิจ ส่งสัญญาวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งสัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ส่งสัญญา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 

5. นักศึกษาภาคสมทบ ส่งสัญญาวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2556


