
กองทุนกู้ยืมฯ จะ เปิด ระบบ e-studentloan ให้ยื่นกู้ รอบ สุดท้าย 

ต้นเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

ฉะน้ันช่วงเวลาน้ี นศ. ควรเตรียมเอกสารอื่นๆ ให้พร้อมก่อนนะคะ    
 

ก าหนดวันส่งแบบขอกู้ ปีการศึกษา 2562 (ปรับรอบใหม่) 

วัน / เดือน / ปี คณะ 
  3 - 4 มิ.ย. 2562 นิเทศศาสตร์ ทุก รหัส 
   5 มิ.ย. 2562 CITE ทุก รหัส 
   6 มิ.ย. 2562 ศิลปกรรมศาสตร์ ทุก รหัส 
   7 มิ.ย. 2562 ANT ทุก รหัส + นิติศาสตร์ ทุก รหัส 
  10 มิ.ย. 2562 CADT ทุก รหัส 

  11 มิ.ย. 2562 ศิลปศาสตร์ ทุก รหัส 
  12 มิ.ย. 2562 รัฐประศาสนศาสตร์ ทุก รหัส + CIM ทุก รหัส  
13 – 14 มิ.ย. 2562 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ทุก รหัส 

  17 มิ.ย. 2562 CIBA รหัส ’61   หลักสูตร บริหารธุรกิจ 
  18 มิ.ย. 2562 CIBA รหัส ’60   หลักสูตร บริหารธุรกิจ 
  19 มิ.ย. 2562 CIBA รหัส ’59   หลักสูตร บริหารธุรกิจ 

  20 มิ.ย. 2562 CIBA รหัส’59 และ ‘60 หลักสูตร การบัญชี 
  21 มิ.ย. 2562 CIBA รหัส ’61           หลักสูตร การบัญชี 

 

หมายเหตุ  

1. นักศึกษากู้เกินหลกัสูตร กยศ. + กรอ. ส่งเอกสารได้ตามวันของคณะ ข้างต้น ค่ะ 

2. นักศึกษาที่เตรียมเอกสารครบแล้ว สามารถส่งได้เลย จ. – ศ. ไม่ต้องรอวนัที่ก าหนด 

3. กรุณา รีบเตรียม - ท า – และยื่น เอกสาร ก่อน กองทุนกู้ยมืฯ ปิดระบบ e-studentloan 
 

.............................................................. 

 



รายชื่อกรรมการสัมภาษณ์เพ่ือลงนามรับรองเอกสาร 2 ชุด ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารแบบสัมภาษณ์ผู้ขอกูย้ืม (ในหัวข้อท่ี 2   ความเห็นของคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้กองทุนฯ)                                     2. เอกสาร บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา  (ในช่อง ลงชื่อ ........................ ผู้รับรอง) 

หมายเหตุ      เอกสาร กยศ.103 หาก นศ.ให้ อาจารย์ท่านใดลงนามเแล้ว จะไม่สามารถลงนามใน ข้อ.1 และ ข้อ 2. ข้างต้นได้ 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม 
และการบัญช ี

อาจารย์ ดร.ศิริเดช   ค าสพุรหม   
อาจารย์ ดร.รชฏ   ข าบุญ 
ผศ. ดร.ลลีา   เตี้ยงสูงเนิน 
อาจารย์ไกรภพ   กฤตสวนนท ์
 ผศ.เพ็ญธดิา   พงษ์ธานี 
อาจารย์เปรมารัช   วิลาลัย 
อาจารย์ ดร.อริสรา   ธาณีรณานนท์ 
ผศ.อัมพร   เที่ยงตระกูล 
อาจารย์สุพิชา   ศรีสคุนธ์ 
อาจารย์ชุตินุช   อินทรประสิทธิ์ 
ผศ. ดร.ดารณี   เอื้อชนะจิต 
อาจารย์รัชดาภรณ์   เสมาขันธ์ 
ผศ.สงกรานต์   ไกยวงษ์ 
ผศ. ดร.เอกพล   คงมา 
ผศ. ดร.สุฏกิา   รักประสูต ิ
อาจารย์นรภัทร   จันทร์ผ่อง 
อาจารย์สุกัญญา   สิงหต์ุ้ย 
อาจารย์รัตนางศ์   ตลุะวรรณ 
ผศ. ดร.ศิวะนันท์   ศิวพิทักษ ์
ผศ. ดร.จรัญญา   ปานเจริญ 
อาจารย์ ดร.จุล   ธนศรีวนิชชัย 
ผศ.เกื้อจิตร   ชีระกาญจน์ 
อาจารย์ ดร.ชลิดา   กาญจนจูฑะ 
อาจารย์อมรสุดา   เช้ือสุวรรณ 
อาจารย์พรทิพย์   ตันติวิเศษศักดิ ์
อาจารย์สุภาพ   วงศ์ศรสีุนทร 
ผศ.ศิรัตน์   แจ้งรักษ์สกลุ 
ผศ. ดร.ปิยะวิทย์   ทิพรส 
อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์   อิศรเดช 
อาจารย์ ดร.อาทร   จติสุนทรชัยกุล 
ผศ.ผ่องใส   เพ็ชรรักษ์ 
อาจารย์ ดร.จิราพร   ชมสวน 
อาจารย์นวพงศ์   ตัณฑดลิก 
อาจารย์กุลทิวา   โซ่เงิน 

ผศ.ยุวดี   ภักดีวิจิตร 
อาจารย์วริศรา   แหลมทอง 
อาจารย์เพียรใจ   โพธิ์ถาวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา   จิตร์น้อมรตัน์ 
ผศ.ไพรินทร์   ชลไพศาล 
ผศ.อรพรรณ   สิทธิชัย 
ผศ.ดร.อนุวัฒน์   ชลไพศาล 
ผศ.สุเมธ   อดลุวิทย์ 
อาจารย์ดวงจันทร์   วรคามิน 
อาจารย์อมรินทร์   ตันติเมธ 
อาจารย์พอพล   อุยยานนท์ 
อาจารย์ ดร.ศยามล   นองบุญนาก 
อาจารย์ศศิภา   อธิสินจงกล 
Aj. Stephen John Cannell 
Aj.Joe Thomas Bulmer 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีฯ 
ผศ.ดร.ณรงค์เดช  กีรติพรานนท์ 
ผศ.ดร.เน่ืองวงศ์   ทวยเจริญ 
ผศ.ดร.ดวงใจ   จติคงช่ืน 
อาจารย์บุญชัย   แซ่สิ้ว  
อาจารย์ธนกฤต   แก้วนุ้ย 
ผศ.ดร.ปราโมทย์   จางอิสระกุล 
อาจารย์ ดร.รัฐศลิป์   รานอกภาณุวัชร์ 
อาจารย์วรัฏฐา   สุขพงษ์ไทย 
อาจารย์อรดี   พฤตศิรัณยนนท์ 
อาจารย์ ดร.รัชกุล   เปรื่องการ 
อาจารย์ ดร.สัณห ์  รัฐวิบลูย ์
ผศ.นัศพ์ชาณัณ   ชินปัญช์ธนะ 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
อาจารย์ ดร.รังสติ   ศรจติต ิ
อาจารย์วิสุทธ์ิ   ตรีเงิน 
อาจารย์ภัทรา   พลับเจริญสุข 
อาจารย์ ดร.นิชานันท์   ถิระรวีสิทธ์ิ 
อาจารย์สุจารีย์   หิรัญศิริวัฒน์ 
อาจารย์รมิตา   ศรัทธาทิพย์กุล 
อาจารย์นภนัย   ปานเอี่ยม 

อาจารย์อรวรรณ   คล้ายสังข์ 
อาจารย์ภัคชัญญา   แทนมาลา 
อาจารย์ธีราพัทธ์   ชมช่ืนจิตต์สิน 
อาจารย์ ดร.ปณิธี   สุวรรณอมรเลิศ 
อาจารย์ภูริ   ชุณท์ขจร  
อาจารย์นิลุบล   ประเคนภัทรา 
อาจารย์ทองใหม่   ทองสุข 
อาจารย์พิชาพัชร์   ท้าวบุตรา 
อาจารย์อภิรัช   ประชาสุภาพ 
อาจารย์ณมานพ   แก้วกล้า 
อาจารย์ ดร.ชยานนท์   เชาวน์วุฒกูล 
อาจารย์ปรียากมล   มีอยู่เต็ม 
อาจารย์ชลดา   จัดประกอบ 
อาจารย์เกศชดา   โชติบูล 

วิทยาลัยการพัฒนา 
และฝึกอบรมด้านการบิน 

อาจารย์ ดร.นิรันดร์   ทิพย์ธนนนท์ 
อาจารย์สถาวร   เลิศสุวรรณกลุ 
อาจารย์ปวรรัตน์   สุภิมารส 
อาจารย์สมศักดิ์   สว่างอารมณ์ 
อาจารย์ปัณณกร   เกิดช่วย 
อาจารย์ธันยพร   ตีรณานุวัตร 
อาจารย์ขนิษฐา   แก้วพางงาม 
อาจารย์ศศิธร   นามมณีรัตน์ 
อาจารย์วงษา   เหล่าวรวิทย์ 
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอรเ์ทน

เมนต์เทคโนโลยี 
ผศ.วิญญ ู  นิรนาทล้ าพงศ ์ 
ผศ.ดร.วลิาวัลย์   อินทร์ช านาญ 
ผศ.ดร.อรวรรณ   อิ่มสมบัต ิ
อาจารย์บัญญพนต์   พลูสวสัดิ ์

คณะนิตศิาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
รองศาสตราจารย์พินิจ   ทิพย์มณ ี
รองศาสตราจารย์อัจฉรียา   ชูตินันทน์ 
ผศ.สุรัชดาพรร   ทองสุข 
อาจารย์นคร   วัลลภิากร 

อาจารย์วิทวัส   ออรัตนชัย 
คณะนิเทศศาสตร ์

อาจารย์กอบกิจ   ประดิษฐผลพานิช 
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์   สุธิราวุธ 
อาจารย์การดา   ร่วมพุ่ม 
อาจารย์ ดร.ชนัญสรา  อรนพ ณ อยุธยา 
อาจารย์ธวัชชัย   สุขสดีา 
อาจารย์พรสุรีย์   วิภาศรีนิมิต 
อาจารย์ศักดิ์สิทธ์ิ   ทวีกุล 
ผศ.ยุทธนา   บญุอาชาทอง 
ผศ. ดร.พนารัตน์   ลิ้ม 
ผศ.ปาจรีย์   อ่อนสอาด 
ผศ.ชาติณรงค ์  วสิุตกลุ 
อาจารย์ ดร.โสภัทร   นาสวัสดิ ์
อาจารย์สุดถนอม   รอดสว่าง 
อาจารย์พันธกานต์   ทานนท์ 
ผศ. ดร.มาโนช   ชุ่มเมืองปัก 
อาจารย์ต่อสกุล   ถิระพัฒน์ 
อาจารย์วรลักษณ์   กล้าสคุนธ์ 
อาจารย์นภสร   ลิ้มไชยาวัฒน์ 
อาจารย์พลฤทธิ์   สมุทรกลิน 
ผศ.สุรางคนา  ณ นคร 
ผศ.สุทิน   โรจน์ประเสริฐ 
อาจารย์ญาศิณี   เคารพธรรม  
ผศ. ดร.กัญญรตัน์   หงส์วรนันท์ 
อาจารย์สิญาทิพย์   เพี้ยนภักตร ์
อาจารย์ณัทธสิฐษิ์   สิริปัญญาธนกิจ 

คณะศิลปศาสตร ์
อาจารย์นิยะดา   รสิกวรรณ 
อาจารย์จุฑามาศ   ส าฤทธิ์ 
อาจารย์ศิริลักษณ์   เวชสุมังคะโล 
Aj. Win Naing Sone 
อาจารย์จุฑามาศ   ลิ้มศุภนาค 
อาจารย์อาริสา   หาวรดิษ 
อาจารย์ปฏิยุทธ์   ธันวานนท์ 
อาจารย์เกียรติชัย   เดชพิทักษ์ศิริกุล 

อาจารย์นิตยา   มีสุวรรณ 
อาจารย์อริญชย์   วรรณชาติ 

คณะการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
ผศ. ดร.มณฑกานติ   ชุบชูวงศ์  
อาจารย์ ดร.อนันต์   เช่ียวชาญกิจการ 
อาจารย์ปรัทยุมน   เลปนานนท์ 
อาจารย์ชงค์สุดา   โตท่าโรง 
อาจารย์ภควดี   วรรณพฤกษ์ 
อาจารย์ทิพย์อาภรณ์   สว่างผล 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐกฤษฏิ ์  เอกวรรณัง 
อาจารย์ ดร.สุวันชัย   หวนนากลาง 
อาจารย์ศิริพร   อ าไพลาภสุข 
ผศ.ชลธิชา   บุนนาค 
อาจารย์ลลิตา   ชื่นสายชล 
อาจารย์ ดร.เสน่ห์   เดชะวงศ์ 
อาจารย์วัชรีพร   สุทธิกรกมล 
อาจารย์ปิยวลี   ยิ่งสวัสดิ ์
อาจารย์จารุณี   จินตกวีวัฒน์ 
อาจารย์วิรินทร   เอ้ิอวิไลจิต 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์
อาจารย์กิรติ   ศรีสุชาต ิ
อาจารย์กมลศิริ   วงศ์หมึก 
อาจารย์ทิพย์ลักษณ์   โกมลวณิช 
อาจารย์ภาษิศร์   ณ รังษ ี
ผศ.กมลวรรณ   พัชรพรพิพัฒน์  สารสุข 
อาจารย์จิณณ์ธิศา   สุระประเสริฐ 
อาจารย์ณัฐวดี   ศรคีชา  
ผศ.สิริทัต   เตชะพะโลกลุ 
อาจารย์ ดร.ศรดีารา   ติเพียร 
อาจารย์ธนิต   จึงด ารงกิจ 
อาจารย์จักรพันธ์   สุระประเสริฐ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
อาจารย์ชัยศักดิ์   ศุกระกาญจน์ 
อาจารย์ ดร.นิสรา   ใจซื่อ 
อาจารย์ ดร.สุรวงศ ์  วรรณปักษ ์



 

 

 

เอกสารทีต่้องใช้ของผู้กู ้กยศ. , กรอ. ทุกชัน้ป ีทีเ่คยกูแ้ละไมเ่คยกู ้ยกเวน้ รหัสป ี62  

 
1. เอกสารของนักศึกษาผู้ขอกู้  
ส ำเนำเอกสำรทุกใบ รับรองด้วยลำยมือเจ้ำของเอกสำรเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน 

   1.1  รูปถ่ำยชุดนักศึกษำ ของผู้ขอกู้  ขนำด 1 น้ิว จ ำนวน 1 ใบ 
   1.2  แบบยืนยันกำรกู้ยืม ภำคเรียนท่ี 1 / 2562 จาก  www.studentloan.or.th  ( ท าด้วย internet explorer เท่านั้น ) 
   1.3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   ( ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ ) 
   1.4  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
   1.5  ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ   ( กรณี ชื่อ / นามสกุล ไม่ตรงกับ ระบบ E-studentloan ) 
   1.6  ใบแสดงผลกำรเรยีน   / โครงสร้ำงหลักสตูร (ครบทุกภาคเรียนที่ลงเรียน) 
   1.7  ข้อมูลกำรโอนเงิน   (สำมำรถ ดูไดจ้ำก www.studentloan.or.th  เลือก ตรวจสอบยอดหนี้ ) 
   1.8  หนังสือแสดงควำมคดิเห็นของอำจำรย์แนะแนว / อำจำรย์ทีป่รึกษำ (กยศ.103)  
   1.9  หนังสือรับรองกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจติอำสำ   (ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา) 
   1.10  แบบแจ้งควำมจ ำนง ลงรำยวิชำ  เฉพาะ หลักสูตรเทียบโอนจำก ปวส. หรือ ขอกู้เกินหลักสูตร 
 

2. เอกสารของ บิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง  
ส ำเนำเอกสำรทุกใบ รับรองด้วยลำยมือเจ้ำของเอกสำรเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน 

   2. 1  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   ( ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ ) 
        หรือ ส าเนาใบสุทธิพระ (กรณี บวชเป็นพระ) 
        หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ (กรณีไม่สามารถท างานได้เพราะพิการ) 
   2.2  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน  
   2.3  หนังสือรับรองเงินเดือนหรอืสลิปเงินเดือน จำกสถำนที่ท ำงำน เช่น บริษัท / ห้างร้าน /  สนง.ราชการ / รัฐสาหกิจ หรือ ส านักงานใดๆ 

         ( ย้อนหลังได้ ไม่เกิน 3 เดอืน ณ วันท่ีส่งเอกสำร หำกเป็นส ำเนำ เจ้ำของเอกสำรต้อง ลงลำยมอืช่ือรับรองส ำเนำด้วยตนเอง เท่ำนั้น) 
   2.4  ส ำเนำใบมรณะบตัร / ส ำเนำใบหย่ำ ( ชื่อ – สกลุ ไม่ตรงในใบหย่าแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย ) 
   2.5  รูปถ่ำย + แผนที่ตั้งของบ้ำน ที่อยู่อำศัยของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
 

3. เอกสารจากผู้รับรอง  ( ผู้รับรอง เช่น ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ) ผู้รับรอง ระดับใดก็ได้ ไม่มีการก าหนดขั้น 
   3.1  หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวผู้ขอกู้  ( กยศ.102 ) ทั้งผู้กู้ กยศ และ กรอ ใช้เอกสารชุดเดียวกัน  
         เฉพำะกรณี บิดา และ มารดา (ทั้งคู่) หรือ ผู้ปกครองเลี้ยงเด่ียว  มีรายได้ประจ า (ตามข้อ 2.3 ) ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

รายได้ ข้อ 3.1 ( กยศ. 102 ) 
   3.2  หนังสือรับรองสถำนภำพ  ( กรณี  บิดา และ มารดา แยกทางกัน โดยมิได้ จดทะเบียนหย่า ) หาก นศ. ท าข้อนี้ ก็ไม่ต้องท าข้อ 2.4 
   3.3  หนังสือรับรอง กำรไม่เป็นผู้ที่ท ำงำนประจ ำ ( เฉพาะ ผู้กู้ ท่ีเรียน ภาคพิเศษ เท่านั้น ) 
   3.4  ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร ของผู้รับรอง (ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ) ส าหรับ นศ. ที่ย่ืนเอกสาร ใดๆ ตาม ข้อ 3.1 , 3.2 , 3.3   
   3.5  หนังสือรับรองต ำแหน่ง ของผู้รับรอง  (เฉพาะกรณี (ข้อ 3.4) บัตรข้าราชการหมดอายุ )  

 

................................................................................................ 

 

ผู้ประสงค์กู้  ต้องมเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ่ำกว่ำ 2.00  

กรณี เกรดเฉลี่ยสะสม ต ่ำกว่ำ 2.00 แต่ไม่น้อย 1.50 สำมำรถส่งได้ แต่ต้องรอพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรต่อไป 

http://www.studentloan.or.th/


..../.......

..../.......

..../.......

..../.......

 ( กูไมครบครั้ง หรือ กูเกินหลักสูตรเฉพาะ กยศ. )



แบบคําขอกู
ยืมเงิน 
กองทุนเงินให
กู
ยืมเพ่ือการศึกษา  

 ประจําป การศึกษา 2562  
สถานศึกษา …...........……………………………………… 

ข
าพเจ
ามีความประสงค*ขอกู
ยืมเงิน ดังน้ี 
ลักษณะที่ 1  เงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา ให�แก�นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย  (กยศ.เดิม) 
ลักษณะที่ 2  เงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา ให�แก�นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป#นความต�องการหลักฯ (กรอ.เดิม)       

ข
อมูลผู
ขอกู
ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ป�เกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ป�  
    สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน .................……....…..……... 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นป�ที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..      
    สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมป�การศึกษาก-อนที่จะขอกู/.............….........…..     
    รหัสประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย1ที่ปรึกษา............................................ 
2. ที่อยู-ตามทะบียนบ/าน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................  
    ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................…………………………  
3. ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ ……............... หมู-ท่ี …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…  
    ตําบล/แขวง ………........…………… อําเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............  
    รหัสไปรษณีย1 ………..............……….. โทรศัพท1 ….........................…………………………  
4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................ 
           คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................ 
 ไม-เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.  เคยได/รับทุนการศึกษา 

ป การศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน 
    

    

    

ไม-เคยได/รับทุนการศึกษา  

6.  เคยกู/ยืมเงินจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา        กยศ.         กรอ. 

ป การศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นป ที่ สถานศึกษา เงินที่กู
ยืม 
     

     

     

 ไม-เคยกู/ยืมเงินจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 

ติดรูปถ-าย 
ของผู/ย่ืน 

แบบคําขอกู/ 

กยศ. 101 
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7. ข/าพเจ/าได/รับการอุปการะด/านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….  
มีความสัมพันธ1กับข/าพเจ/าโดยเปDน.....………………………………………….....................................…………...……………… 

8.  ข/าพเจ/าได/รับค-าใช/จ-ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค-าเล-าเรียน) 

ข
อมูลบิดา-มารดา            

9. บิดาข/าพเจ/าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก-กรรม       ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…..... ป�  
    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………  
    จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………  
    อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1การของรัฐ ตําแหน-ง…………..............................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย      เช-าร/าน  
       ลักษณะสินค/า ………………………………………...................................…………………………………….……………  
       รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-              เช-าที่รวม ………...........…………… ไร-  
   รายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)  
   ท่ีอยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
   รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................…………………………  
10. มารดาข/าพเจ/าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก-กรรม       ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…........ ป�  
   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………  
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
   อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1การของรัฐ ตําแหน-ง…………..............................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย      เช-าร/าน  
       ลักษณะสินค/า ………………………………………....................................…………………………………………………  
       รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-              เช-าที่รวม ………...........…………… ไร-  
   รายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)  
   ท่ีอยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................ 
   รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................…………………………  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 อยู-ด/วยกัน   หย-า   แยกกันอยู-ตามอาชีพ 

 อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................................................... 
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12.พ่ีน/องร-วมบิดามารดา (รวมผู/ขอกู/ยืม) ……. คน เปDนชาย ………. คน เปDนหญิง ………. คน ข/าพเจ/าเปDนคนที่ ……….  
มีพ่ีน/องกําลังศึกษาอยู-รวม …………… คน คือ 

คนที่ เพศ อายุ ชั้นป  สถานศึกษา 

     

     

     

     

13. พี่น/องที่ประกอบอาชีพแล/วรวม ……………….. คน คือ 

คนท่ี เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานท่ีทํางาน รายได
เดือนละ 

      

      

      

      
 
ข
อมูลผู
ปกครอง (กรณีที่ไม-ใช-บิดา มารดา)  

14. ผู/ปกครองของข/าพเจ/า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เก่ียวข/องกับข/าพเจ/าโดยเปDน.........….  
     เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1การของรัฐ ตําแหน-ง………….............................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย       เช-าร/าน  
       ลักษณะสินค/า ………………………………………...................................………………….………………………………  
       รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-              เช-าท่ีรวม ………...........…………… ไร-  
    รวมรายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)  
    ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 

รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................………………………… 
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ข
อมูลคู6สมรสของผู
ขอกู
ยืมเงิน (ถ/ามี) 

15. คู-สมรสข/าพเจ/า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก-กรรม       ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…..... ป�  
     เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1กรของรัฐ ตําแหน-ง…………...............................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย      เช-าร/าน  
       ลักษณะสินค/า ………………………………………...................................……………….…………………………………  
       รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-              เช-าท่ีรวม ………...........…………… ไร-  
    รวมรายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)  
    ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................………………………… 

*************************************************** 

• ข/าพเจ/ามีความประสงค1จะขอกู/ยืมเงินเพื่อใช/ในการศึกษาจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
        ค-าเล-าเรียน   ค-าใช/จ-ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา     ค-าครองชีพ 

• ข/าพเจ/าขอรับรองและยืนยันว-าข/อความทั้งหมดน้ีเปDนความจริง หากปรากฏภายหลังว-าได/มีการรับรอง
ข/อความอันเปDนเท็จ ข/าพเจ/ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก-กองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา พร/อมนี้ 
ข/าพเจ/าได/แนบเอกสารต-าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแล/ว ได/แก- 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู/ยื่นคําขอกู/ยืมเงิน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู/ปกครอง  
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู-สมรสของผู/ยื่นคําขอกู/ยืมเงิน (ถ/ามี) 

สําเนาทะเบียนบ/านของผู/ยื่นคําขอกู/ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู/ปกครอง คู-สมรส (ถ/ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได/ 
  มีรายได/ประจํา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือสําเนาบัตรสวัสดิการแห-งรัฐ) 

ไม-มีรายได/ประจํา (หนังสือรับรองรายได/ครอบครัวของผู/กู/ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร/อมสําเนาบัตรประจําตัวข/าราชการของผู/รับรองรายได/) 

 แผนผังแสดงท่ีตั้งของที่อยู-อาศัย พร/อมรูปถ-ายที่อยู-อาศัยของบิดา มารดา หรือผู/ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในป�การศึกษาที่ผ-านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย1แนะแนวหรืออาจารย1ท่ีปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ/ามี)................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ …….....…………………………………….. 
        (.................…………………………………) 

วันท่ี ............ เดือน................................ พ.ศ.................. 

  

 

ฉบับแก/ไข 

22 กุมภาพันธ1 2562 
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(หากกรอกไม่พอ นศ. สามารถเพิ่มเติมได้มากกว่า 1 แผ่น)



 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันท่ี           เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานท่ีท างาน       
เลขท่ี         หมู่ที ่      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                                 สถานท างาน                         อยู่บ้านเลขท่ี                
หมู่ที ่        ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                                             ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                               เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม  (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)  ช่ือ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

  
 
      ลงช่ือ                                                                      
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
 





 

 

หนงัสือรบัรองการไม่เป็นผูท่ี้ท างานประจ า 

 

วันที่..............เดือน..........................พ.ศ.................... 

 

  ข้าพเจ้า.......................................................ต าแหน่ง...............................................  

สถานที่ท  างาน................................................................................................................................ 

อ าเภอ / เขต............................................................จังหวัด..................................... ...................... 

โทรศัพท.์.......................................................................................  

 

  ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................. 

ซ่ึงย่ืนขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไม่เป็นผู้ที่ท  างานประจ า

ระหว่างศึกษา 

 

 

 

      ลงช่ือ............................................................ผู้รับรอง  

             (.........................................................)ตัวบรรจง 

             ต าแหน่ง.....................................................................  

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 



(กยศ.102)
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