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วัน เดือน ปี รายการ สถานท่ี  

 ผูข้อกู้รายใหม่

ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน และย่ืนแบบค าขอกู้ยืม

ในระบบ e-Studentloan ตามค าแนะน าในคู่มือ

 ผูข้อกู้รายเก่า  ย่ืนแบบค ากู้ยืม

ในระบบ e-Studentloan ตามค าแนะน าในคู่มือ

ดาวน์โหลด แบบค าขอกูย้ืมเงินกองทุนฯ (กยศ.101)

และหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผูกู้้ (กยศ.102)

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเตรียมหลักฐานแนบ 

ส่งในวันสัมภาษณ์ ดังนี้

 - ส าเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา และหรอืผู้ปกครอง

 - ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และหรือผู้ปกครอง

 - ส าเนาบัตรประชาชน ผู้ขอกู้ยืม www.op.chandra.ac.th/dsd

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน  ผู้ขอกู้ยืม  เลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณียังไม่มี ใช้ใบเสร็จรายงานตัวแทน)     เลือก แบบฟอร์มและเอกสารที่เก่ียวข้อง

 - ใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร 

 - ส าเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหนา้ทีข่องรฐั ผู้รบัรองรายได้

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับรองรายได้

 - หลักฐานจิตอาสา (ถ้ามี)

 - แบบค าขอกู้ยืม

    (พิมพ์จากระบบ e-Studentloan เม่ือบันทึกข้อมูลเรยีบรอ้ยแล้ว)  

22 ส.ค.2561 ประกาศรายช่ือ และก าหนดการเข้าสัมภาษณ์ www.op.chandra.ac.th/dsd

ผูข้อกู้รายใหม่ ช้ันปีท่ี 1-5 เข้าสัมภาษณ์

ตามรอบที่ก าหนด และส่งแบบค าขอกู้ยืม (กยศ.101)

หนงัสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ (กยศ.102)

พร้อมหลักฐานประกอบ

25 ส.ค. 2561

ก าหนดการกูย้ืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา 

ผู้กูร้ายเก่า ช้ันปท่ีี 1  และผู้กูร้ายใหม่ ช้ันปท่ีี 1-5

ภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศึกษา 2561

1 มิ.ย. - 15 ส.ค. 2561 www.studentloan.or.th 

1 มิ.ย. - 20 ส.ค. 2561

ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม 34

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (รัชดาภิเษก) และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ก าหนดการกูย้ืมกองทุนฯ ผู้กูร้ายเก่า ปี 1 และรายใหม่ ปี 1-5 ภาคเรยีนท่ี 1/2561

www.facebook.com/chandraloan
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วัน เดือน ปี รายการ สถานท่ี  

1 มิ.ย. - 15 ส.ค. 2561 www.studentloan.or.th 

ผูข้อกู้รายเก่า ช้ันปีท่ี 1 เข้าสัมภาษณ์

ตามรอบที่ก าหนด และส่งแบบค าขอกู้ยืม (กยศ.101)

หนงัสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ (กยศ.102)

พร้อมหลักฐานประกอบ

ผู้ขอกู้รายเกา่ ปี 1 และรายใหม ่ปี 2-5 ศนูยชั์ยนาท เข้าสัมภาษณ์

ตามรอบที่ก าหนด และส่งแบบค าขอกู้ยืม (กยศ.101) ห้องอาเซียน 

หนงัสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ (กยศ.102) มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

พร้อมหลักฐานประกอบ

ผูไ้ด้รับอนุมัติให้กู้ยืมพร้อมผูป้กครอง ปฐมนิเทศ

 เวลา 09.00 น.  ผู้กู้รายใหม่ ช้ันปีที่ 1 ห้องประชุมนวัตกรรม

      13.00 น.   ผู้กู้รายเก่า ช้ันปีที่ 1-5 ช้ัน 5 อาคารนวัตกรรม

บันทึกสัญญากู้ยืม

ในระบบ e-Studentloan และส่ังพมิพ ์3 ฉบับ

ผูไ้ด้รับอนุมัติให้กู้ยืม ศูนย์ชัยนาท ห้องอาเซียน 

พร้อมผูป้กครอง เข้าปฐมนิเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

น าผูป้กครองมาลงนามค้ าประกัน และส่งสัญญา 

หรอืส่งสัญญาให้ผูค้้ าประกันลงนาม และส่งให้มหาวทิยาลัย 

บันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan

(บันทกึเฉพาะ คา่ธรรมเนยีมการศกึษา ดูยอดเงินจากใบเสรจ็รายงานตัว)

ประชุมลงนามแบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ

09.00 น.  ผู้กู้รายเก่า

13.00 น.  ผู้กู้รายใหม่

ผูกู้้รายเก่าและรายใหม่ ศูนย์ชัยนาท ห้องอาเซียน 

น าผูป้กครองมาลงนามค้ าประกันสัญญาต่อหน้าพยาน และส่งสัญญา มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ผู้กูร้ายเก่า ช้ันปท่ีี 1 และรายใหม่ ช้ันปท่ีี 1-5 ศูนย์ชัยนาท ห้องอาเซียน 

ประชุมลงนามแบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

พ.ย. 2561 นักศึกษาได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ บัญชีของนกัศึกษา

21 ต.ค. 2561

8 ก.ย. 2561

26 ส.ค. 2561

2 ก.ย. 2561

ประกาศรายช่ือผูไ้ด้รับอนุมัติให้กู้ยืม 

7 ต.ค. 2561

6 ต.ค. 2561

ช้ัน 3 อาคารกิจการนกัศึกษา

16 ก.ย. 2561

5 ก.ย. 2561

ห้องประชุมจันทร์จรัส ช้ัน 3 

www.studentloan.or.th 13 - 17 ก.ย. 2561

www.op.chandra.ac.th/dsd

www.studentloan.or.th 27-30 ก.ย. 2561

18 - 26 ก.ย. 2561

ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม 34

ก าหนดการกูย้ืมกองทุนฯ ผู้กูร้ายเก่า ปี 1 และรายใหม่ ปี 1-5 ภาคเรยีนท่ี 1/2561

www.facebook.com/chandraloan


