เอกสารฉบับนีใ้ ห้ นักศึกษาเก็บไว้ถือปฏิบัติ

ขัน้ ตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านและยื่นคาขอกูย้ ืมเงิน ผ่านระบบ e-studentloan
จากกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ ปี การศึกษา 2557
สาหรับชัน้ ปี ท่ี 1 ในปี การศึกษา 2557 สาหรับผูก้ รู ้ ายเก่าต่อเนื่ อง และผูก้ รู ้ ายใหม่ท่ีไม่เคยกูย้ ืมมาก่อน
1. นักศึกษาผูป้ ระสงค์ขอกูย้ ืม ต้องศึกษาและอ่านคู่มือการกูย้ ืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ปี การศึกษา 2557 อย่างละเอียด โดยนักศึกษา
สามารถดาวน์โหลดคู่มอื การกูย้ มื ดังกล่าวได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.dsd.ksu.ac.th
กองทุนเงินให้กยู ้ มื
เลือกเมนู ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม กยศ. / กรอ.
2. คลิกที่

(internet explorer) เท่านั้น เพือ่ เข้าเว็บไซต์ของกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา www.studentloan.or.th และคลิกเมนู

เพือ่ สมัครและยื่นคาขอกูย้ มื โดยใช้เลขบัตรประชาชนเป็ น username และกาหนด password ในการ
login เข้าสู่ระบบ e-studentloan ทัง้ นี้ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (ห้ามเปิ ดเผยให้ใครทราบโดยเด็ดขาดและให้จดจารหัสผ่านนี้ ไว้ เพือ่ ใช้เข้าสู่
ระบบฯ ยืน่ คาขอกูใ้ นปี การศึกษาต่อไป) การลงทะเบียนเพือ่ ขอรหัสผ่านของผูก้ ูย้ มื
2.1 ผูท้ ่ยี งั ไม่มีรหัสผ่าน คลิก

กรอกข้อมูลเพือ่ ขอรับรหัสผ่าน

2.2 ผูท้ ่มี ีรหัสผ่านแล้ว คลิก
login เข้าสู่ระบบ พิมพ์ช่อื สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ ์ แล ้วกดค้นหา สาหรับผูข้ อกูย้ มื รายใหม่ทย่ี งั ไม่เคยเข้าระบบ e-studentloan สามารถดาเนินการได้ตงั้ แต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ – 20 กรกฎาคม 2557 (สาหรับผูก้ ูย้ มื รายเก่าทีเ่ ปลีย่ นสถานศึกษาไม่ตอ้ งดาเนินการขัน้ ตอนนี้)
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
4. กรอก แบบคาขอกูย้ มื เงิน (เฉพาะผูก้ ูร้ ายใหม่ ทุกชัน้ ปี และ ผูก้ ูร้ ายเก่า ชัน้ ปี ท่ี 1)
5. วีธกี รอกแบบคาขอกูย้ มื (เฉพาะผูก้ ูร้ ายใหม่ ทุกชัน้ ปี และผูก้ ูร้ ายเก่า ชัน้ ปี ท่1ี )
5.1 ข้อมูลสถานศึกษา กรอกคณะที่นักศึกษาสังกัด เท่านั้น ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ คณะครุศาสตร์คณะ
รัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์/ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/ คณะบริหารธุรกิจ/ และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ให้นกั ศึกษาเลือก
ระดับ ปริญญาตรี
เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี
การเรียนการสอน โครงการปกติ / ภาคพิเศษ
ชัน้ ปี ท่ที า่ นจะขอกู ้ ชัน้ ปี ท่ี 1
5.2 ข้อมูลส่วนบุคคล รหัสนักศึกษา (มีทงั้ หมด 11 หลัก ติดต่อทีก่ ลุ่มงานส่งเสริมวิชาการฯ (www.regpr.ksu.ac.th/) ในกรณีท่ี
ยังไม่ได้รหัสนักศึกษา ให้กรอก 57 ตามด้วย 0 จานวน 9 หลัก เมื่อได้รหัสนักศึกษาแล้ว ให้นกั ศึกษาเข้าระบบ เพื่อแก้ไข
และบันทึกรหัสนักศึกษาใหม่
กรอกเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ เช่น 090-xxxxxxx
กรอก e-mail
address เช่น stdloan.ksu@gmail.com
กรอกข้อมูลสถานะการกูย้ มื
5.3 ข้อมูลบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
อาชีพบิดา/ผูป้ กครอง
อาชีพมารดา/ผูป้ กครอง
รวมรายได้ครอบครัวต่อ
ปี (ไม่เกิน 200,000 บาท)
จานวนพีน่ อ้ งทีก่ าลังศึกษาอยู่ (ไม่รวมตัวท่านเอง)
5.4 ความประสงค์ขอกู ้ เฉพาะ
 ค่าเล่าเรียน
 ค่าครองชีพ
5.5 เงือ่ นไขการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย (จากัดมหาชน)  ท่านประสงค์จะทาสัญญาแบบทัว่ ไป
5.6 คายืนยัน  ยอมรับ คลิกปุ่ม
บันทึกแบบคาขอกู ้
คลิกปุ่ม
print แบบคาขอ
กูย้ มื 1 แผ่น พร้อมเอกสารต่างๆ ตามทีก่ าหนด เพือ่ เตรียมนาส่งคณะต่อไป
6. เอกสารที่ตอ้ งจัดเตรียม ได้แก่ แบบฟอร์ม และสาเนาบัตรต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื การกูย้ มื (ตามข้อ 1)
7. มหาวิทยาลัยจะกาหนดให้นกั ศึกษาผูไ้ ด้รบั สิทธิให้กยู ้ มื ฯ ในปี การศึกษา 2557 กรอกประวัตผิ ูก้ ูย้ มื ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ความสะดวกและ
รวดเร็วต่อการกูย้ มื ในภาคเรียนและ/ หรือปี การศึกษาถัดไปผ่านระบบ
โดยชี้แจงนัดหมายวันปฐมนิ เทศ (ภาคพิเศษ 27 ก.ค. 2557 ส่วนภาคปกติ 28 – 30 ก.ค. 2557)
นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ท่ี www.dsd.ksu.ac.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 0-4360-2050
งานกองทุนเงินให้กูย้ มื ฯ กลุม่ งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

