
 
 
  
 
 
 

  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 เร่ือง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา 

ส าหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ ๑-๕ และผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ ๑-๕ (รอบสุดท้าย) 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 
  ตามท่ี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แจ้งให้ผู้ประสงค์กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับผู้กู้รายเก่า ช้ันปีท่ี ๑-๕ และผู้กู้รายใหม ่ช้ันปีท่ี ๑-๕ (รอบสุดท้าย) 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมเอกสารหลักฐาน เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น 
จึงประกาศรายช่ือ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบรายช่ือผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ได้ท่ีเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา  
              ผ่านเว็บไซต์ https://op.chandra.ac.th/dsd  
     ๑.๑ กยศ.รายเก่า ช้ันปีท่ี ๑-๕ Link : https://bit.ly/33FvmnJ 
              ๑.๒ กยศ.รายใหม่ ช้ันปีท่ี ๑-๕ Link : https://bit.ly/3dfxi9M 
     ๑.๓ กรอ.รายเก่า-รายใหม่ ช้ันปีท่ี ๑-๕ Link : https://bit.ly/3nHtOlc 
 ๒. ส าหรับ ผู้กู้รายเก่า ช้ันปีท่ี ๑ และผู้กู้รายใหม่ ช้ันปีท่ี ๑-๕ ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังค าช้ีแจงและ
ขัน้ตอนการท าสัญญากู้ยืมเงิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 
 ๓. ส าหรับ ผู้กู้รายเก่า ช้ันปีท่ี ๒-๕ ด าเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒  
  

https://op.chandra.ac.th/dsd
https://bit.ly/33FvmnJ
https://bit.ly/3dfxi9M
https://bit.ly/3nHtOlc


 
เอกสารแนบ ๑ 

ส าหรับผู้กู้รายเก่าช้ันปีท่ี ๑ และผู้กู้รายใหม่ ช้ันปีท่ี ๑-๕ (รอบสุดท้าย) 
ขั้นตอนที่ ๑ 
วันท่ี ๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ชั้น ๓  
อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร๓๒) 

ประชุมช้ีแจงขั้นตอนการท าสัญญากู้ยืมเงิน และเปิดบัญชี  

ขั้นตอนที่ ๒ 
วันท่ี ๑๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

นักศึกษา บันทึกสัญญากู้ยืมเงิน ผ่านระบบ e-studentloan 
(https://www.studentloan.or.th) และพิมพ์ (Print) สัญญาจากระบบฯ                   
จ านวน ๓ ชุด พร้อมลงนามค้ าประกันและส่งสัญญา  

ขั้นตอนที่ ๓  
วันท่ี ๑๒ และวันท่ี ๑๔ - ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
 

การลงนามค้ าประกันและส่งสัญญา ด าเนินการได้ เป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
กรณีที๑่ กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมาลงนามค้ าประกันที่สถานศึกษาได้ 
๑.๑ น าสัญญาท่ีสั่งพิมพ์จากระบบ e-studentloan จ านวน ๓ ชุด ไปลงนามค้ า 
      ประกันต่อเจ้าหน้าท่ีที่อ าเภอหรือเขต ท่ีอยู่ในภูมิล าเนา โดยมีหนังสือขออนุญาต 
       จากมหาวิทยาลัยน าไปติดต่อกับอ าเภอหรือเขต (รับหนังสือขออนุญาตฯได้ที่ 
       กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๓ อาคาร ๓๒ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 
       กองพัฒนานักศึกษา 
๑.๒ น าสัญญาท่ีลงลายมือชื่อทั้งของผู้กู้ยืม ผู้ค้ าประกัน และผู้รับรองลายมือชื่อ 
      ผู้ค้ าประกันทั้ง ๓ ชุด น ากลับมาส่งที่มหาวิทยาลัย 
๑.๓ ผู้กู้ยืม ด าเนินการต่อพร้อมบันทึกค่าเล่าเรียนเพ่ือรับเอกสารแบบยืนยัน                 
      ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กรณีที่อายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ผู้กู้ยืมจะต้องน า 
      เอกสารกลับไปให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ และรีบน าเอกสารกลับมาส่ง 
      ที่มหาวิทยาลัย 
๑.๔ หลังจากน าสัญญากลับมาท่ีมหาวิทยาลัย นักศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนผ่านระบบ 
      e-studentloan 

วันท่ี ๑๒ และวันท่ี ๑๔ - ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ณ ชั้น ๓ อาคารกิจการนักศึกษา  
(อาคาร๓๒) 

กรณีที่ ๒ กรณีที่น าผู้ปกครองมาลงนามค้ าประกัน ประชุมลงนามและส่ง
สัญญาที่มหาวิทยาลัย (one stop service) แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 

สรุปเอกสารที่ต้องน ามาส่งที่มหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
๑. สัญญากู้ยืมเงิน จ านวน ๓ ชุด 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน จ านวน ๒ ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรนักศึกษา จ านวน ๒ ฉบับ 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม จ านวน ๒ ฉบับ  
    (กรณีท่ีไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ าประกัน) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๒ ฉบับ 
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน จ านวน ๒ ฉบับ 
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม  
    (กรณีท่ีไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ าประกัน) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๒ ฉบับ  
๗. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (หน้าแรก) ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)  
    พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๒ ฉบับ 
๘. เอกสารการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล (กรณีเปล่ียนแปลง) ของผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกันและผู้แทนโดยชอบธรรม  
   พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

https://www.studentloan.or.th/


 
 

 
เอกสารแนบ ๒ 

 
 

ส าหรับผู้กู้รายเก่าช้ันปีท่ี ๒- ๕ (รอบสุดท้าย) 
ขั้นตอนที่ ๑  
วันท่ี ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ผู้กู้รายเก่า ช้ันปีท่ี ๒-๕ บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบe-studentloan  
(นักศึกษาบันทึกเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่ีปรับลด ๑๐% ตาม
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องรวมค่าปรับ) 

ขั้นตอนที่ ๒ 
วันท่ี  ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๑๗.๐๐ น.  
 

ประชุมลงนามแบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน  
ช้ันปีท่ี ๒-๕ ณ ห้องชมรม ช้ัน ๓ อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร๓๒) 
เอกสารท่ีต้องน ามา 
๑. ส าเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง ๒ ฉบับ) 
๒. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง ๒ ฉบับ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


