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การจดัทําสัญญากู้ยมืเงิน

ผูกู้้ยมืตรวจผลการอนมุติัคําขอกู้ยมืเงิน 
ผา่นระบบ DSL

การบนัทึกสัญญากู้ยมืเงนิ

     1.   คลิก "ดําเนนิการต่อ"
     2.  เลือกธนาคารกรงุไทย
           หรอืธนาคารอิสลาม
     3.   เลือก "แบบกระดาษ"
     4.   เลือก "สญัญาแบบทั�วไป"
     5.   คลิก "ถัดไป" ยนืยนับนัทึกสญัญาฯ
     6.   ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการลงนาม

เมื�อคําขอกู้ยมืเงินไดร้บัการอนมุติัเรยีบรอ้ยแล้ว 
กรณีไมม่บีญัช ีธนาคารกรงุไทย หรอื ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย
ใหผู้กู้ย้มื นาํสาํเนาบตัรประชาชนและ ดาวโ์หลดเอกสาร กยศ.104 ใน Supreme 
เพื�อดาํเนนิการเป�ดบญัชกัีบธนาคาร
กรณีมบีญัชขีองธนาคารดงักล่าวขา้งต้นและเจา้ของบญัชเีป�นชื�อนสิติ
บญัชยีงัมกีารเคลื�อนไหว(บญัชไีมป่�ด) สามารถใชไ้ดไ้มต้่องเป�ดบญัชใีหม่

คู่มอืสาํหรบัผูกู้้ยมืเงิน (หนา้ที�  62-78)
https://www.studentloan.or.th/th/news/1640667313
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ทั�งนี� รวมถึงผูกู้้ยมืที�ไมกู่้ค่าครองชพี ต้องดาํเนนิการเป�ดบญัชเีชน่กัน



หนา้ที� 1/6

     1.   สญัญากู้ยมืมทัี�งหมด 6 หนา้ (สหีรอืขาวดาํ บารโ์ค้ดชดัเจน)
     2.  ปริ�น 1 หนา้ ต่อกระดาษ 1 แผน่ จาํนวน 2 ชุด (หา้มปริ�นหนา้-หลัง)
     3.  กระดาษ A4 สขีาว หา้มยอ่หา้มขยาย ขอ้ความต้องครบถ้วน คมชดั
     4.  หนา้ที� 1- 5 หา้มเขยีน หา้มกรอกขอ้มูลใดๆ ทั�งสิ�น
    

     1.   สญัญาฯ ฉบบักระดาษปริ�น
           จากระบบ DSL จาํนวน 2 ชุด
     2.  ใชป้ากกาลกูลื�นสนีํ�าเงิน
     3.  หา้มเซน็ผา่นหนา้จอ ipad
     4.  หา้มใชน้ํ�ายาลบคําผดิ
           เขยีนผดิ/ขอ้มูลไมถ่กูต้อง
           ใหป้ริ�นใหมห่รอืยกเลิกสญัญาฯ
     5.  ชอ่งใดไมม่ชีื�อในวงเล็บ
           ไมม่ชีื�อจากระบบ เวน้วา่ง หา้มเซน็
     6.  การลงชื�อรปูแบบต้องเหมอืนกัน
           กับที�เซน็ไวใ้นสาํเนาบตัรประชาชน
      7.  มพียาน จาํนวน 1 คน ลงชื�อชอ่ง
           พยาน และในวงเล็บเขยีนตัวบรรจง
      8.  ปลอมลายเซน็มคีวามผดิฐาน
            ปลอมแปลงเอกสาร

นายเด็กดี มีความรู้ นายพ่อรกัลกู มคีวามรู้

พยานอาย ุ20 ป�ขึน้ไปบคุคลใดกไ็ด�แต�ต�องไม�ซํา้กบัผู�แทนโดยชอบธรรม        ในวงเลบ็ระบคุาํนาํหน�าชือ่

เว�นว�าง ห�ามเซน็
- พยานคนที2่ เป�นสถานศกึษา

- ช�องผู�แทนโดยชอบธรรม
ในวงเลบ็ไม�ปรากฎชือ่

ห�ามเซน็

กรณีผู�กู�อายุตํา่กว�า 20ป�
ผู�แทนโดยชอบธรรม ต�องลงนาม
การเซ็นรูปแบบต�องเหมือนกันกับ
ที่เซ็นไว�ในสาํเนาบัตรประชาชน

**กรณีไม�มีชื่อในวงเล็บ ห�ามเซ็น**

พ่อรักลูก มีความรู้เด็กดี มีความรู้

»ÃÐËÂÑ́  Í´ÍÍÁ

ผู�กู�ยมื ลงชือ่ช�องผู�กู�ยมืเงนิ
รปูแบบการลงชือ่ต�องเหมอืนกนั

กบัทีล่งชือ่ไว�ในสาํเนาบตัรประชาชน
 เช�น มชีือ่ มนีามสกลุ ในสญัญาฯ 

กต็�องมชีือ่ มนีามสกลุ

การจดัพมิพสั์ญญากู้ยมืเงิน

การลงนามสัญญากู้ยืมเงนิ

หนา้ที� 2/6 หนา้ที� 3/6 หนา้ที� 4/6 หนา้ที� 5/6

หนา้ที� 6/6

หา้มเขียนวนัท่ี 
หา้มเติมขอ้ความ

¹Ò§»ÃÐËÂÑ́  Í´ÍÍÁ
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การยนืยนัการเบกิเงินกู้ยมื

ดาํเนนิการเบกิเงินกู้ยมืไดใ้นชว่งเวลาที�กองทนุกําหนด

รายละเอียดคําขอกู้ป�จจุบนั เบกิเงินกู้ยมื

เลอืก
"เบกิเงนิกูย้มื"

คลกิปุ�ม
"เบกิเงนิกูย้มื"

 คลกิที�ช่อง "ค่าเลา่เรยีน" เพื�อกูค่้าเลา่เรยีน

ค่าครองชีพ (เงินกู้ยืมที�จ่ายเข้าบัญชีของผู้กู้ยืม)

 คลกิปุ�ม "ถัดไป" และเลอืกยนืยนั

 ค่าเลา่เรยีน
1/2565 ตรวจความถูกตอ้ง

กรอกเฉพาะค่าเลา่เรยีน
ตามที�มหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็

นิสิตคลกิที�ช่อง "ค่าครองชีพ"
คุณสมบัต ิรายได้ไม่เกิน 360,000

ผา่นระบบ DSL  จดัพมิพแ์บบเบกิเงิน จาํนวน 2 ชุด  สหีรอืขาวดาํ
ขอ้ความชดัเจน สามารถอ่านขอ้ความได ้มบีารโ์ค้ดครบถ้วน

เลอืก "ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการลงนาม"
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ผู้กู้ยืมลงลายมือชื�อด้วยตนเอง 
รูปแบบ ตรงกันกับที�รับรอง
ไว้ในสําเนาบัตรประชาชน

»ÃÐËÂÑ́  Í´ÍÍÁ
¹Ò§»ÃÐËÂÑ́  Í´ÍÍÁ

ตวัอยา่ง
การลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงินกู้ยมื

ข้อมูลสําคัญ ผู้กู้ต้องตรวจ ห้ามเขียนข้อความเพิ�ม

ห้ามกรอกข้อมูล เว้นว่างไว้

ลงชื�อในกระดาษ  โดยใช้ปากกาลกูลื�น สีน�าเงนิ เทา่นั�น!

ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
ลงลายมือชื�อด้วยตนเอง ตรงกัน
กับที�ลงไว้ในสําเนาบัตรประชาชน

เด็กดี มีความรู้ พ่อรักลูก มีความรู้

* ไม่มีชื�อในวงเล็บพิมพ์จากระบบ
  ให้เว้นว่าง ห้ามลงชื�อ

นายเด็กดี มีความรู้ นายพ่อรักลูก มีความรู้

*กรณีผูกู้ย้มื อาย ุ20 ป�บริบรูณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมไมต่อ้งลงนาม

พยาน 1 คน ลงชื�อ และในวงเล็บ
เขียนตัวบรรจงมีคํานําหน้าชื�อ

เว้นว่าง 
ห้ามลงชื�อ

 

1/2565 
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1.1

1.2

2.

การยนืยนัตัวตน
ถ่ายภาพยนืยนัการเซ็นเอกสาร

กรณีผูกู้้ยมื 20 ป�บรบิรูณ์
ผูกู้ย้มืถอืสัญญากูย้มืเงนิ
และถา่ยภาพให้เห็น
ใบหน้าชดัเจน

กรณีผูกู้้ยมือาย ุต�ากวา่ 20 ป�
ผูกู้ย้มืและผูแ้ทนโดยชอบธรรมถอื
สัญญากูย้มืเงนิ (คนละ1ฉบบั)
ถา่ยภาพให้เห็นใบหน้าชดัเจน

นําภาพภา่ย จาํนวน 1 รูป
ส่งผา่นช่องทาง QR Code

https://forms.gle/
qhzwWY55m76GqHPu9
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อนญุาตไฟล ์JPG / PNG / PDF

*กรณีผู้กู้อายตุ�ากว่า 20 ป� และส่งเอกสารสัญญาฯ
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเซ็นสัญญาที�ตา่งจังหวัด 
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม  ถ่ายรูปคู่กับสัญญาฯ 
และตอ้งมีภาพของผู้กู้ยืมถ่ายรูปคู่กับสัญญาฯ
อนโุลมแยกเป�น 2 ภาพ (เนื�องจากตา่งสถานที�กนั)
แตท่ั�งนี� ตอ้งรวมภาพเป�น .PDF เพื�อแนบจํานวน 1 ไฟล ์เทา่นั�น



   สาํเนาบตัรประชาชน ของผู้กู้ยมืเงิน จาํนวน 2 ฉบบั
    รบัรองสาํเนาถกูต้อง ลงชื�อครบถ้วนถกูต้อง

    แบบยนืยนัการเบกิเงินฯ 1/2565 จาํนวน 2 ฉบบั
     ลงนามครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ ์ห้ามลงชื�อชอ่งผูแ้ทนโดยชอบธรรม

การส่งสัญญากู้ยมืเงนิ

และแบบยนืยนัการเบิกเงนิ

1/2565                   ผู้กู้ยมืเงินต้องนําสง่เอกสารฉบบัจรงิ

ให้สถานศึกษา ประกอบด้วยเอกสารดังนี�

ผู้กู้ยมื อายุ 20 ป� บรบูิรณ์
    สญัญากู้ยมืเงิน (หน้าที� 1-6) จาํนวน 2 ฉบบั
     ลงนามครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ ์ห้ามลงชื�อชอ่งผูแ้ทนโดยชอบธรรม

ผู้กู้ยมื อายุตํ�ากวา่ 20 ป�

   แบบยนืยนัการเบกิเงินฯ 1/2565 จาํนวน 2 ฉบบั
    ลงนามถกูต้องสมบูรณ์ ชอ่งผู้แทนฯ ไมม่ชีื�อพมิพจ์ากระบบให้เวน้วา่ง

   สญัญากู้ยมืเงิน (หน้าที� 1-6) จาํนวน 2 ฉบบั
    ลงนามถกูต้องสมบูรณ์ ชอ่งผู้แทนฯ ไมม่ชีื�อพมิพจ์ากระบบให้เวน้วา่ง

   สาํเนาบตัรประชาชน ของผู้กู้ยมืเงิน จาํนวน 2 ฉบบั
    รบัรองสาํเนาถกูต้อง ลงชื�อครบถ้วนถกูต้อง

         สาํเนาบตัรประชาชน ของผูแ้ทนโดยชอบธรรม จาํนวน 2 ฉบบั
         รบัรองสาํเนาถกูต้อง ลงชื�อครบถ้วนถกูต้อง

จดัเรียงเอกสารตามลําดบั 
ใหเ้รียบร้อยก่อนใส่ซองส่ง
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หมายเหต ุส่งเอกสารทกุอย่าง
- สัญญากูย้มืเงิน สําเนาบตัรประชาชน
- แบบยืนยันเบกิเงนิ 1/2565
- หลกัฐานประกอบคําขอกูย้มืเงนิ
- เอกสารเพื�อรบัเงนิค่าเลา่เรยีนคืน กรณีสํารองจ่าย



 การสง่เอกสารหลกัฐานประกอบคําขอกูย้มืเงิน
รายการเอกสารตามแบบฟอรม์บนัทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบ

การขอกู้ยมืเงินกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา ประจาํป�การศึกษา 2565 
สาํหรบันสิติผู้กู้ยมืรายใหม/่เปลี�ยนระดับการศึกษา/ยา้ยสถานศึกษา/ยา้ยคณะหรอืสาขาวชิา

ปริ�นตแ์บบฟอรม์ จาํนวน 1 แผน่ 
กรอกรายละเอยีดและทาํเครื�องหมาย 
ในชอ่งขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง/เอกสารที�ส่ง
ลงชื�อ ลงวนัที�ในแบบฟอรม์ให้ครบถว้น

*ลงชื�อผูต้รวจสอบเอกสารโปรดเวน้วา่งไว*้
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ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ 
บนัทกึการตรวจสอบเอกสารฯ
ไดท้ี�ระบบSupreme2019 
     เลอืก กยศ.
      เลอืก ดาวน์โหลดแบบฟอรม์



สง่ทางไปรษณีย ์ขนสง่เอกชน 
(ตามพื�นที�เรยีน)

หรอืนาํสง่ด้วยตนเอง ณ สว่นกิจการนสิติ 
ประสานมติร / องครกัษ์

 
  

*ไมต้่องดําเนนิการขั�นตอนยนืยนัตัวตน

ระบุหน้าซอง มุมขวาลา่ง "รายใหม ่คณะ........... "

สง่ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร
      สว่นกิจการนสิติ งานสวสัดิการนิสติ (กยศ.)
      114 สขุุมวทิ 23 วฒันา กรุงเทพฯ 10110

สง่ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์
      สว่นกิจการนสิติ งานสวสัดิการนสิติ (กยศ.)
      63 หมูที่� 7 ถ.รงัสติ-นครนายก คลอง 16
      อําเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก 26120

ชอ่งทางการส่งเอกสาร

 :  ss / sc / hm / fa / ed / bs / bc / co / ee / ep / md / ci / dt

 :  pe / en / ns / ai / pc / ph  / bc

ประสานมิตร

องครักษ์

 สงัคมศาสตร/์ วทิยาศาสตร ์/ มนษุยศาสตร/์ ศิลปกรรรม /
 ศึกษาศาสตร ์/ บรหิารธุรกิจเพื�อสงัคม / เศรษฐศาสตร ์/ 
 นวตักรรมสื�อสารสงัคม / นานาชาติ /  วฒันธรรมสิ�งแวดล้อมฯ  
 แพทยศาสตร ์/ อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์/ ทันตแพทยศาสตร์

 พลศึกษา/ วศิวกรรมศาสตร ์/ พยาบาลศาสตร/์ กายภาพบาํบดั /
 เภสชัศาสตร ์/ เทคโนโลยแีละนวตักรรมผลิตภัณฑ์ฯ / โพธวิชิชาลัย 
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 วนัที� 31 ส.ค. - 30 ก.ย. 65 จนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. 
(12.00-13.00 น. พกักลางวนั)
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สาํหรบั นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
ที�สาํรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียน 1/2565 เรียบรอ้ยแล้วเท่านั�น

เอกสารที� ต้องส่ง (ฉบับกระดาษ) 

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 แผ่น

 2. สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต  จํานวน 1 แผ่น

    3. สําเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั�น จํานวน 1 แผ่น

ตัวอย่างเอกสาร

ช่องทางการส่งไฟล์

เอกสารทุกฉบับ ลงลายมือชื�อ รับรองสําเนาถูกตอ้ง ตามตวัอยา่ง 
เอกสารต้องชดัเจน สามารถอา่นข้อความได้

 เฉพาะด้านหน้าของบัตร 

 กรณีอยู่ระหว่างขอมีบัตร ใช้วิธีแคปหน้าจอข้อมูลนิสิตจากระบบ Supreme 

 เจ้าของบัญชีเป�นชื�อของนิสิต บัญชีมีรายการเคลื�อนไหว สถานะพร้อมรับการโอนเงิน

บัตรประจาํตัวนิสิต หน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัตรประจาํตัวประชาชน

สําเนาถูกตอง
   เด็กดี  มีความรู้

(นายเด็กดี  มีความรู)

สง่
เอกสารฉบบักระดาษ
สง่พรอ้มสญัญาฯ

ไฟล์เอกสาร   หลักฐานPDF หรอืไฟล์รูปภาพ เชน่ .jpg .png  
**ภาพไฟล์เอกสารสง่ผา่นQR codeภาพขอ้ความต้องคมชดั**

สง่

สําเนาถูกตอง
   เด็กดี  มีความรู้
(นายเด็กดี  มีความรู)

สําเนาถูกตอง
   เด็กดี  มีความรู้

(นายเด็กดี  มีความรู)

การแคปหน้าจอบญัชี
จากแอพพลิเคชั�น 

ไมส่ามารถใช้เป�นหลักฐานบญัชไีด้
เนื�องจากขอ้มลูไมค่รบถ้วน

กรณีไม่มีบัตรประจาํตัวนิสิต

สําเนาถูกตอง
   เด็กดี  มีความรู้
(นายเด็กดี  มีความรู)

ขอรับรองวา ขาพเจารหัสนิสิต ............

https://forms.gle/zDPN6BXkwd6DnkaD9


