
ก าหนดวันสง่แบบขอกู้ ปีการศึกษา 2561 

วัน / เดือน / ปี วิทยาลัย / คณะ 
1 พ.ค. 2561 ศิลปกรรมศาสตร์ ทุก รหัส 
2 พ.ค. 2561 นิเทศศาสตร์ รหัส 60 
3 พ.ค. 2561 นิเทศศาสตร์ รหัส 59 
4 พ.ค. 2561 นิเทศศาสตร์ รหัส 58 
8 – 9 พ.ค. 2561 บริหาร รหัส 60 
10 พ.ค. 2561 บริหาร รหัส 59 
11 พ.ค. 2561 บริหาร รหัส 58 
16 พ.ค. 2561 บัญชี รหัส 60 
17 พ.ค. 2561 บัญชี รหัส 59 
18 พ.ค. 2561 บัญชี รหัส 58 
30 – 31  พ.ค. 2561 CADT ทุก รหัส 

5 มิ.ย. 2561 นิติ + ANT + นานาชาติ + เศรษฐศาสตร์ 
6 มิ.ย. 2561 CIM ทุก รหัส  
7 - 8 มิ.ย. 2561 ศิลปศาสตร์ ทุก รหัส 
12 มิ.ย. 2561 CITE รหัส 60 
13 มิ.ย. 2561 CITE รหัส 58 และ 59 
14 มิ.ย. 2561 การท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 60 
15 มิ.ย. 2561 การท่องเที่ยวและการโรงแรม รหัส 58 และ 59 
19 มิ.ย. 2561 รัฐประศาสนศาสตร์ ทุก รหัส 
หมายเหตุ  นักศกึษา กู้เกนิหลักสูตร (เฉพาะ กยศ.)  หรือ  นักศึกษา กู้ไม่ครบคร้ัง  

สามารถยื่นเอกสารได้ ตั้งแต่  วันที่ 1 พ.ค. 61  ถึง  19 ม.ิย. 61 

.................................................................  ขอความกรุณาส่งตามวันที่ระบุนะคะ ............................................................................. 



 

 

เอกสารทีต่้องใช ้ของผู้กู ้(กยศ. , กรอ.) ต่อเนื่อง ( นักศกึษา ปัจจบุนั ) 

 
1. เอกสารของนักศึกษาผู้ขอกู้  
ส าเนาเอกสารทุกใบ รับรองด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน 

   1.1  รูปถ่ายชุดนักศึกษา ของผู้ขอกู้  ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 ใบ 
   1.2  แบบยืนยันการกู้ยืม ภาคเรียนท่ี 1 / 2561 จาก  www.studentloan.or.th  ท าด้วย internet explorer เท่านั้น 
   1.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ( ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอาย ุ) 
   1.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
   1.5  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ   ( กรณี ชื่อ / นามสกุล ไม่ตรงกับ ระบบ E-studentloan ) 
   1.6  ใบแสดงผลการเรยีน   / โครงสร้างหลักสตูร (ครบทุกภาคเรียนที่ลงเรียน) 
   1.7  ข้อมูลการโอนเงิน   (สามารถ ดูไดจ้าก www.studentloan.or.th  เลือก ตรวจสอบยอดหนี้ ) 
   1.8  หนังสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ทีป่รึกษา (กยศ.103) 
   1.9  หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา   (ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา) 
   1.10  แบบแจ้งความจ านง ลงรายวิชา  เฉพาะ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. หรือ ขอกู้เกินหลักสูตร 
 

2. เอกสารของ บิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง  
ส าเนาเอกสารทุกใบ รับรองด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน 

   2. 1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ( ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอาย ุ) 
        หรือ ส าเนาใบสุทธิพระ (กรณี บวชเป็นพระ) 
        หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ (กรณีไม่สามารถท างานได้เพราะพิการ) 
   2.2  ส าเนาทะเบยีนบ้าน  
   2.3  หนังสือรับรองเงินเดือนหรอืสลิปเงินเดือน จากสถานที่ท างาน เช่น บริษัท / สนง.ราชการ / รัฐสาหกิจ หรือ ส านักงานใดๆ 

         ( ย้อนหลังได้ ไม่เกิน 3 เดอืน ณ วันท่ีส่งเอกสาร หากเป็นส าเนา เจ้าของเอกสารต้อง ลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาด้วยตนเอง เท่านั้น) 
 นศ. คนใด ยื่นหนังสือรับรอง ของบิดาและมารดา (หากยื่น คนใดคนหนึ่งต้องท าข้อ 3.1 ด้วย) หรือ ของผู้ปกครองเลี้ยงเด่ียว  ไม่ต้อง

ท าเอกสาร ข้อ 3.1 
   2.4  ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาใบหย่า ( ชื่อ – สกุล ไม่ตรงในใบหย่าแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย ) หากไม่มีใบนี้ ต้องท า ข้อ 3.2 ด้วย 
   2.5  รูปถ่าย + แผนที่ตั้งของบ้าน ที่อยู่อาศัยของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
 

3. เอกสารส าคัญอ่ืนๆ 
   3.1  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้  ( กยศ.102 หรือ กรอ. 102 ) 
         เฉพาะกรณี บิดา และ มารดา (ทั้งคู่) หรือ ผู้ปกครองเลี้ยงเด่ียว  มีรายได้ประจ า (ตามข้อ 2.3 ) ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

รายได้ ข้อ 3.1 ( กยศ. 102 หรือ กรอ. 102 ) 
   3.2  หนังสือรับรองสถานภาพ  ( กรณี  บิดา และ มารดา แยกทางกัน โดยมิได้ จดทะเบียนหย่า ) หากท าข้อนี้ ไม่ต้องท าข้อ 2.4 
   3.3  หนังสือรับรอง การไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ า (เฉพาะ ผู้กู้ ท่ีเรียน ภาคพิเศษ)  
   3.4  ส าเนาบัตรข้าราชการ ของผู้รับรอง (ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ) ส าหรับ นศ. ที่ย่ืน ข้อ 3.1 , 3.2 , 3.3  
   3.5  หนังสือรับรองต าแหน่ง ของผู้รับรอง  (เฉพาะกรณี (ข้อ 3.4) บัตรข้าราชการหมดอายุ )  
                                                                ................................................................................................ 

 



วทิยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี 
อาจารย์ ดร.ศริิเดช   ค าสพุรหม 
อาจารย์ ดร.รชฏ   ข าบญุ 
ผศ.ดร.ลีลา   เตีย้งสงูเนิน 
อาจารย์ไกรภพ   กฤตสวนนท์ 
ผศ.เพ็ญธิดา   พงษ์ธานี 
อาจารย์เปรมารัช   วิลาลยั 
อาจารย์พฒันารี   สริิเลศิวรการ 
ผศ.อมัพร   เท่ียงตระกลู 
อาจารย์สพุิชา   ศรีสคุนธ์ 
อาจารย์ชตุนิชุ   อินทรประสทิธ์ิ 
ผศ. ดร.ดารณี   เอือ้ชนะจิต 
อาจารย์รัชดาภรณ์   เสมาขนัธ์ 
ผศ.สงกรานต์   ไกยวงษ์ 
ผศ.ดร.เอกพล   คงมา 
ผศ.ดร.สฏิุกา   รักประสตู ิ
อาจารย์นรภทัร   จนัทร์ผ่อง 
อาจารย์สกุญัญา   สงิห์ตุ้ย 
อาจารย์รัตนางศ์   ตลุะวรรณ 
ผศ.ดร.ศวิะนนัท์   ศวิพิทกัษ์ 
ผศ.ดร.จรัญญา   ปานเจริญ 
อาจารย์ ดร.จลุ   ธนศรีวนิชชยั 
ผศ.เกือ้จิตร   ชีระกาญจน์ 
อาจารย์ ดร.ชลดิา   กาญจนจฑูะ 
อาจารย์อมรสดุา   เชือ้สวุรรณ 
อาจารย์พรทพิย์   ตนัตวิิเศษศกัดิ ์
อาจารย์สภุาพ   วงศ์ศรีสนุทร 
ผศ.ศรัิตน์   แจ้งรักษ์สกลุ 
อาจารย์กฤษฎา   ดลปัญญา 
อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์   อิศรเดช 
อาจารย์ ดร.อาทร   จิตสนุทรชยักลุ 
ผศ.ผ่องใส   เพ็ชรรักษ์ 

อาจารย์ ดร.จิราพร   ชมสวน 
อาจารย์นวพงศ์   ตณัฑดลิก 
อาจารย์กลุทวิา   โซเ่งิน 
ผศ.ยวุดี   ภกัดีวิจิตร 
อาจารย์วริศรา   แหลมทอง 
ผศ. ดร.นนัทสารี   สขุโต 
อาจารย์เพียรใจ   โพธ์ิถาวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา   จติร์น้อมรัตน์ 
ผศ.ไพรินทร์   ชลไพศาล 
ผศ.อรพรรณ   สทิธิชยั 
ผศ. ดร.อนวุฒัน์   ชลไพศาล 
ผศ. ดร.วิษณ ุ  วงศ์สนิศริิกลุ 
ผศ.สเุมธ   อดลุวิทย์ 
อาจารย์ดวงจนัทร์   วรคามิน 
อาจารย์อมรินทร์   ตนัตเิมธ 
อาจารย์พอพล   อยุยานนท์    
อาจารย์ยงยทุธ   ละมลูมอญ 
อาจารย์ ดร.ศยามล   นองบญุนาก 
อาจารย์ศศภิา   อธิสนิจงกล 
Mr Stephen John Cannell 
AjJoe Thomas Bulmer 
 

วทิยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีฯ 
ผศ. ดร.ณรงค์เดช   กีรตพิรานนท์ 
ผศ. ดร.เน่ืองวงศ์   ทวยเจริญ 
ผศ. ดร.ดวงใจ   จิตคงช่ืน 
อาจารย์ธนกฤต   แก้วนุ้ย 
ผศ. ดร.ปราโมทย์   จางอิสระกลุ 
อาจารย์ ดร.รัฐศลิป์   รานอกภาณวุชัร์ 
อาจารย์เพทาย   อคัรจริยกลุ 
อาจารย์ ดร.สณัห์   รัฐวิบลูย์ 
อาจารย์เฉลมิพล   ศริิกายน 
อาจารย์อรดี   พฤตศิรัณยนนท์ 
อาจารย์ ดร.ปาณิตา   ธูสรานนท์ 

ผศ.นศัพ์ชาณณั   ชินปัญช์ธนะ 
 

วทิยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
อาจารย์ ดร.รังสติ   ศรจิตต ิ  
อาจารย์วิสทุธ์ิ   ตรีเงิน 
อาจารย์ ดร.รมยัมาศ   จนัทร์ขาว 
อาจารย์วรุณพนัธ์   คงสม 
อาจารย์ภทัรา   พลบัเจริญสขุ 
อาจารย์อภิรัช   ประชาสภุาพ 
อาจารย์ธีราพทัธ์   ชมช่ืนจิตต์สนิ 
อาจารย์สจุารีย์   หรัิญศริิวฒัน์ 
อาจารย์รมิตา   ศรัทธาทพิย์กลุ 
อาจารย์นภนยั   ปานเอ่ียม 
อาจารย์ ดร.นริษรา   ถิระรวีสทิธ์ิ 
ผศ.ปิยะวิทย์   ทพิรส 
อาจารย์ปณิธี   สวุรรณอมรเลศิ 
 

วทิยาลัยการพฒันาและฝึกอบรมด้าน
การบิน  
อาจารย์สถาวร   เลศิสวุรรณกลุ   
อาจารย์ ดร.นิรันดร์   ทพิย์ธนนนท์ 
อาจารย์ปวรรัตน์   สภิุมารส 
อาจารย์ธนัยพร   ตีรณารุวตัร 
อาจารย์ปัณณกร   เกิดช่วย 
 

วทิยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอน็
เตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี 
ผศ.วิญญ ู  นิรนาทล า้พงศ ์
ผศ.ดร.วิลาวลัย์   อินทร์ช านาญ 
ผศ.อรวรรณ   อิ่มสมบตั ิ
อาจารย์บญัญพนต์   พลูสวสัดิ ์
 

คณะนิตศิาสตร์ 
รองศาสตราจารย์พินิจ   ทพิย์มณี   
รองศาสตราจารย์อจัฉรียา   ชตูนินัทน์ 
ผศ.สรัุชดาพรร   ทองสขุ 

อาจารย์นคร   วลัลภิากร 
อาจารย์วิทวสั   ออรัตนชยั 
 

คณะนิเทศศาสตร์ 
อาจารย์กอบกิจ   ประดษิฐผลพานิช   
อาจารย์การดา   ร่วมพุ่ม   
ผศ.ศวินารถ   หงษ์ประยรู 
อาจารย์ธวชัชยั   สขุสีดา 
อาจารย์ณทัธสฐิษ์ิ   สริิปัญญาธนกิจ 
ผศ.อริสรา   ไวยเจริญ 
ผศ.กญัญรัตน์   หงส์วรนนัท์ 
ผศ.ดร.พนารัตน์   ลิม้ 
อาจารย์สดุถนอม   รอดสว่าง 
อาจารย์ศกัดิส์ทิธ์ิ   ทวีกลุ 
อาจารย์ยทุธนา   บญุอาชาทอง 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
อาจารย์นิยะดา   รสกิวรรณ   
อาจารย์เกียรตชิยั   เดชพิทกัษ์ศริิกลุ 
อาจารย์ ดร.ณฐักฤตา   โชคตภิคัธนสขุ 
Aj Win Naing Sone 
อาจารย์นิตยา   มีสวุรรณ 
อาจารย์จฑุามาศ   ลมิศภุมาค 
อาจารย์จฑุามาศ   ส าฤทธ์ิ 
อาจารย์ปริศนา   พิมดี  
อาจารย์อาริสา   หาวรดษิ 
อาจารย์ศริิลกัษณ์   เวชสมุงัคะโล 
อาจารย์ปฏิยทุธ์   ธนัวานนท์ 
อาจารย์เบญจมาภรณ์   วรากลุปกรณ์ศริิ 
อาจารย์ปรภาพรรณ   ศริิพิชญ์ตระกลู 
 

คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
อาจารย์ ดร.อนนัต์   เช่ียวชาญกิจการ 
อาจารย์ปรัทยมุน   เลปนานนท์ 
อาจารย์ยวุรี   โชคสวนทรัพย์ 

อาจารย์ชงค์สดุา   โตทา่โรง 
อาจารย์ ดร.ณฏัฐกฤษฎ์ิ   เอกวรรณงั 
อาจารย์ ดร.สวุนัชยั   หวนนากลาง 
อาจารย์ภควดี   วรรณพฤกษ์ 
อาจารย์พรทพิย์   บญุเท่ียงธรรม 
อาจารย์ศริิพร   อ าไพลาภสขุ 
ผศ.ชลธิชา   บนุนาค 
อาจารย์ลลติา   ช่ืนสายชล 
อาจารย์ทพิย์อาภรณ์   สว่างผล 
อาจารย์ ดร.เสน่ห์   เดชะวงศ ์
อาจารย์วชัรีพร   สทุธิกรกมล 
อาจารย์ปิยวลี   ยิ่งสวสัดิ ์
อาจารย์จารุณี   จินตกวีวฒัน์ 
อาจารย์วริินทร   เอิอ้วิไลจิต 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
อาจารย์กิรต ิ  ศรีสชุาต ิ   
อาจารย์กมลศริิ   วงศ์หมกึ 
อาจารย์ทพิย์ลกัษณ์   โกมลวณิช 
อาจารย์ภาษิศร์   ณ รังษี 
อาจารย์จิณณ์ธิศา   สรุะประเสริฐ 
อ.กมลวรรณ   พชัรพรพพิฒัน์  สารสขุ 
อาจารย์ณฐัวดี   ศรีคชา 
ผศ.สริิทตั   เตชะพะโลกลุ 
อาจารย์ศรีดารา   ตเิพียร 
อาจารย์ธนิต   จงึด ารงกิจ 
อาจารย์จกัรพนัธ์   สรุะประเสริฐ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
อาจารย์ชยัศกัดิ ์  ศกุระกาญจน์   
อ.สชุาวดี  เดชทองจนัทร์ ลมิปนนาคทอง 
อาจารย์นิสรา   ใจซ่ือ 
 

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

รายช่ือกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมกองทุนฯ ใน ข้อ 2 ของแบบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืม (ส าหรับ นศ.เก่า) 
กรรมการสัมภาษณ์ ต้องเป็นคนละคนกับผู้ที่เซ็นในหนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) 



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

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

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

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

 ( กูไมครบครั้ง หรือ กูเกินหลักสูตรเฉพาะ กยศ. )



แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
 ประจ ำปีกำรศึกษำ ……………..  

สถำนศึกษำ ………………………………………… 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)       

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี  
    สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .................……....…..……... 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..      
    สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..     
    รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................ 
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…  
    ต าบล/แขวง ………........…………… อ าเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............  
    รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………  
4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................  
           คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................  
 ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.  เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ ประเภท ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 
    

    

    

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  

6.  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา        กยศ.         กรอ. 

ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปีที่ สถำนศึกษำ เงินที่กู้ยืม 
     

     

     

 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผู้ยื่น 

แบบค าขอกู้ 

กยศ. 101 
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7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….  
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...……………… 

8.  ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 

ข้อมูลบิดำ-มำรดำ            

9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………  
    จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………  
    อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี  
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………  
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
   อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง............................................................................................ ..…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 

 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... ................................. 
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12.พ่ีน้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….  
มีพ่ีน้องก าลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ 

คนที่ เพศ อำยุ ชั้นปี สถำนศึกษำ 

     

     

     

     

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ 

คนที ่ เพศ อำยุ กำรศึกษำสูงสุด สถำนที่ท ำงำน รำยได้เดือนละ 

      

      

      

      
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)  

14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวขอ้งกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง………….............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง................................................................................... ............…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย       เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 

รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 
 
 
 
 
 
 

  



-4- 
 

ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง…………...............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 

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

• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
        ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     ค่าครองชีพ 

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้  
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
  มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 

ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ...... 

 

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

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

วันท่ี...............เดือน...................... พ.ศ. ................. 
 ข้าพเจ้า.....................................................................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานท่ีท างาน.......................................................................เลขท่ี...........หมู่ที่........ตรอก/ซอย.............................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย์............. โทรศัพท์........................................... 
 

 ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................ผู้ขอรับทนุการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
ประกอบอาชีพ         นักศึกษา      อาชีพอ่ืนๆ(ระบุ)………….....……………………  สถานท่ีท างาน………………………………………………………………… 
เลขท่ี.................หมู่ที่.......ตรอก/ซอย....................ถนน...................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต..................................
จังหวัด.......................รหสัไปรษณยี์................. โทรศัพท์.................................................  มีรายได้ปีละ ..................................บาท 

 คู่สมรสของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ชื่อ ..........................................................   ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ  ……….…………….............. สถานท่ีท างาน……………………………………………………….........................…เลขท่ี.................หมู่ที่....... 
ตรอก/ซอย....................ถนน...................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์............................................  มีรายได้ปีละ ..................................บาท  

** กรณีผู้อุปการะไม่ใช่บิดา - มารดา  ให้กรอกเฉพาะข้อที ่   3    

1. บิดาของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนชื่อ ......................................... ....................    ยังมีชีวิตอยู่      ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ  ……….…………….............. สถานท่ีท างาน……………………………………………………….........................…เลขท่ี.................หมู่ที่....... 
ตรอก/ซอย....................ถนน...................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์............................................  มีรายได้ปีละ ..................................บาท (ไม่รวมรายได้ของมารดา) 

2. มารดาของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนชื่อ ...........................................................    ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ  ……….…………….............. สถานท่ีท างาน……………………………………………………….........................…เลขท่ี.................หมู่ที่....... 
ตรอก/ซอย....................ถนน...................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์............................................  มีรายได้ปีละ ..................................บาท (ไม่รวมรายได้ของบิดา) 

3. ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บดิา-มารดา) ของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ชื่อ..............................................................
เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน เป็น....................ประกอบอาชีพ……….……………................................................................. 

สถานท่ีท างาน………………………………………………….................…เลขที่.................หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................ถนน...................................
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด........................รหสัไปรษณีย์............ โทรศัพท์.......................................... 
มีรายได้ปีละ ..................................บาท  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผู้บริหารกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา    
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบ ส าเนาบัตรข้าราชการ เพื่อเป็นหลักฐาน พรอ้มลงลายมือช่ือรับรองส าเนา  
 
       ลงช่ือ.................................................................ผู้รับรองรายได้ 
                        (..................................................................) ตัวบรรจง 
                 ต าแหน่ง................................................................. 
หมายเหต ุ :  การรบัรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้รับรอง (หากมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัคุณสมบัตขิองผู้รับรอง สอบถามไดท้ี่ 0-2016-4888) 
      1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตวัเจ้าหนา้ที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
      2. สมาชกิสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
      3. หวัหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกูย้ืมเงินศึกษาอยู่ 

 

 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กรอ. 

 

กรณีประสงค์จะแก้ไขค าผิด ผู้รับรองรายได้จะต้องเป็นผู้เซ็นชื่อก ากับการแก้ไข เท่านั้น!  (ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด) 
หรือ Download แบบฟอร์มใหม่ได้ที่ www.dpu.ac.th/fund 





 

 

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

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 



เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของตัว นศ. เอง กรุณาเรียงเอกสาร ตามนี้ ก่อนส่ง 

(ข้อใดไม่ใช้ ให้เว้นไปนะคะ) 

1. แบบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืม 

2. ค ายืนยันการขอกู้ยืม ภาค1/61 (www.studentloan.or.th) 

3. แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 (p.1-p.4) 

4. หนังสือแสดงความคิดเห็นอ.ท่ีปรึกษา (กยศ.103) 

5. รูปถ่ายบ้านท่ีอยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

เอกสารของนศ. ผู้ขอกู้ 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

7. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

8. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อไม่ตรงกับระบบ Studentloan) 

9. ใบแสดงผลการเรียน 

10.  ตรวจสอบยอดหนี้ จาก www.studentloan.or.th (ข้อมูลการโอนเงิน) 

11.  หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

12.  แบบแจ้งความจ านงลงรายวิชา (หลักสูตรเทียบโอน ปวส./ขอกู้เกินหลักสูตร) 

เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง 

13.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

14.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

15.  สลิบเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีท างานประจ า) 

16.  ส าเนาใบมรณะบัตร / ส าเนาใบหย่า 

เอกสารของผู้รับรอง 

17.  หนังสือรับรองรายได้ 

18.  หนังสือรับรองสถานภาพ 

19.  หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ท างานประจ า (เฉพาะภาคพิเศษ) 

20.  ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


