
รายใหม่ ทุกชั้นปี/รายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้าย

สถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา

ประชุมออนไลน์ วันเสาร์ที่  4 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.
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ภาพรวมการกูย้มืเงินฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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หลังจากกองทุนพจิารณาอนุมตัใิหกู้ย้มืฯ
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การกรอกเลขบญัชธีนาคาร
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การเปิดบญัชธีนาคาร ท าได ้3 กรณี

(เลือกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง)

1. ใช้แบบฟอร์มกยศ. 104 ไปเปิด บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ

บัญชีธนาคารอสิลาม โดยไม่ต้องฝากเงินก่อน

2. ใช้บัญชีเดิม (สถานะบญัชี ใช้งานไดป้กต)ิ

3. เปิดบัญชีออนไลน์ (ต้องมีฐานข้อมูลกับธนาคาร                          

อยู่ก่อนแล้ว)
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การกรอกขอ้มลูในสัญญากูย้มืเงินฯ (1 ชุด มี 6 แผ่น)

7



การกรอกขอ้มลูในสัญญากูย้มืเงินฯ (1 ชุด มี 6 แผ่น)
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การกรอกขอ้มลูในสัญญากูย้มืเงินฯ (1 ชุด มี 6 แผ่น)
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การพมิพ ์(Print) สัญญากู้ยมืและการกรอกเอกสาร

1. พิมพ์เอกสาร (Print) สัญญากู้ ทั้งชุด มี 6 หน้า  จ านวน 2 ชุด  ขนาด A4 เป็นแนวตั้ง 

Print 1 แผ่น ต่อ 1 หน้า  เท่านั้น (ห้าม Print หน้า-หลัง) 

2. บาร์โค้ดในเอกสารทุกแผ่นต้องครบถ้วน แต่ละหน้า อย่าให้เนื้อหาขาด 

ก่อนสั่งพิมพ์ (Print) เอกสารให้ตรวจสอบให้ละเอียด และตรวจสอบให้ครบทุกแผ่น)

3. ห้ามเขียนผิด ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด (ทบทวนและตั้งใจให้ดีก่อนกรอกข้อมูล)

4. หากเอกสารผิด จะถูกตีกลับไปแก้ไขใหม่ และท าให้เกิดความล่าช้า (ตรวจทานให้ดีก่อนส่ง)

10



การบนัทกึค่าเล่าเรียน และพมิพใ์บเบกิเงินกูย้มื
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ค่าเทอม
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การบนัทกึยอดเงินค่าเทอม

1. นักศึกษายืนยันสิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ตามมติ ครม. ผ่าน reg.chandra.ac.th

2. Save ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าเทอมปัจจุบัน / ใบเสร็จช าระเงินออนไลน์ จากระบบบริการ

การศึกษา เป็นไฟล์ PDF

3. น าไฟล์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าเทอมปัจจุบัน / ใบเสร็จช าระเงินออนไลน์ (ไฟล์ PDF)                             

แนบลงระบบ E service Chandraloan ในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan

4. หลังระบบอนุมัติ นักศึกษาเข้าไปบันทึกค่าเทอมในระบบ DSL หรือ กยศ.Connect
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ภาพตวัอยา่ง ในระบบบริการการศึกษา และใบแจ้งยอดช าระเงิน

14



ระบบ E-service Chandraloan
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การเลือกความประสงค์ขอกู ้“ค่าเล่าเรียน”  “ค่าครองชพี”
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ช่องค่าเล่าเรียนและคา่ใชจ้่ายฯ ที่ผู้กู้ขอเบกิ

ในภาคเรยีนนี้ (1/2564)

ให้กรอกเฉพาะค่าเทอมที่ลด 50% ตามใบ

แจ้งยอดช าระเงนิของผู้กู ้

หากพบวา่ค่าเทอมไม่ถูกตอ้ง ยังไมต่อ้ง

บันทึกค่าเทอม  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

17



ตัวอยา่ง การกรอกขอ้มลูในใบเบกิเงิน
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ข้อสังเกต : ต้องกรอกวนัท าสัญญา ให้ตรงกนั
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สรุป เอกสารทีต่อ้งจัดส่งมายงัมหาวทิยาลัย

1. สัญญากู้ยืมเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ DSL ที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนถูกตอ้ง

จ านวน 2 ชุด (1 ชุด มี 6 หน้า)

2. ใบเบิกเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ DSL ที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนถูกตอ้ง

จ านวน 2 แผ่น 

3. ส าเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) จ านวน 2 แผ่น

4. ส าเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) จ านวน 2 แผ่น 

(กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ)์

5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ จ านวน 2 แผ่น (ถ้ามี)
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ช่องทางการจัดส่งเอกสารมายงัมหาวทิยาลัย 

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน จ่าหน้าซอง ดังนี้ 

ชื่อและทีอ่ยู่ผู้รับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กยศ.1/2564) 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เบอร์ติดต่อ :0659252462 หรือ 0876055916 

หมายเหตุ : ส าหรับขนส่งเอกชน จะมีกล่องส าหรับรับเอกสารของ กยศ. อยู่ ขอให้จัดส่งลงกล่องที่ ตึกส านักงาน

อธิการบดี ชั้น 1 ตรง โต๊ะ รปภ.

2. ส่งด้วยตนเอง ประตูหน้ามหาวิทยาลัย ตรงป้อม รปภ. จะมีกล่องรับเอกสารกยศ.อยู่
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ช่องทางการตรวจสอบสถานะรับเอกสาร

ระบบ E service Chandraloan ในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/

22

https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan

