
 

 

 

 

เอกสารที่ต้องใชข้องผู้กู้ยืมฯ เลื่อนชั้นปี  
 

1. เอกสารของนักศึกษาผู้ขอกู้  
ส ำเนำเอกสำรทุกใบ รับรองด้วยลำยมือเจ้ำของเอกสำรเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน 

   1.1  รูปถ่ำยชุดนักศึกษำ ของผู้ขอกู้  ขนำด 1 น้ิว จ ำนวน 1 ใบ 
   1.2  แบบยืนยันกำรกู้ยืม ภำคเรียนที่ 1 / 2563 จาก  www.studentloan.or.th  ( ท าด้วย internet explorer เท่าน้ัน ) 
   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  ใบผลกำรเรียนตำมภำคเรียน   / โครงสร้ำงหลักสูตร (ครบทุกภาคเรียนที่ลงเรียน) 
   1.7  เอกสำรตรวจสอบยอดหน้ี   (สำมำรถ ดูได้จำก www.studentloan.or.th  เลอืก ตรวจสอบยอดหน้ี ) 
   1.8  หนังสือรับรองกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ   (ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อ 1 ปีการศึกษา)  
   1.9  ใบแจ้งควำมจ ำนงลงรำยวิชำ (เฉพำะกู้เกินหลักสูตรแบบไม่ครบคร้ังและกู้เกินหลักสูตรแบบครบคร้ัง) 
   1.10 ใบช้ีแจงเหตุผล ประกอบกำรขอกู้เกินหลักสูตร (เฉพำะกู้เกินหลักสูตรแบบครบคร้ัง) 
 

2. เอกสารของ บิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง  
- ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) รายได้ผู้ปกครองไมเ่กิน 360,000 / ปี 
- ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ไม่จ ากัดรายได้ หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 / ปี 
ส าเนาเอกสารทุกใบ ต้องรับรองด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง หา้ม!! รับรองแทนกัน 

   2. 1  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   ( ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ ) 
   2.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
   2.3  กรณี มีรำยได้ประจ ำ ให้ส่ง หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ของสถำนที่ท ำงำน เช่น บริษัท / ห้างร้าน /  สนง.ราชการ / รัฐสาหกิจ     

ย้อนหลังได้ ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ส่งเอกสำร โดยเลือกส่งเพียงเดือนเดียว กรณีเป็นส าเนา เจ้าของเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาด้วย
ตนเอง เท่าน้ัน 

   2.4  ส ำเนำใบมรณะบัตร / ส ำเนำใบหย่ำ หากชื่อ – สกุล ไม่ตรงในใบหย่า  ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย  (กรณี หย่ำกัน ไม่ต้องท ำข้อ 3.2 ) 
   2.5  รูปถ่ำย + แผนที่ต้ังของบ้ำน ที่อยู่อำศัยของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
 

3. เอกสารจากผู้รับรอง (ระดับใดก็ได้ ไม่ก าหนดขั้น) เช่น ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ   
   3.1  หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวผู้ขอกู้  ( กยศ.102 )  
         กรณีบิดา และ มารดา (ทั้งคู่) หรอื ผู้ปกครองเลีย้งเด่ียว  มีรายได้ประจ า (ตามข้อ 2.3 ) ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองรายได้ฯ ขอ้ 3.1 
แต่หำกบิดำหรือมำรดำ คนใดคนหน่ึงไม่ได้ท ำงำนประจ ำ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ หนังสือรับรองรำยได้ฯ ข้อ 3.1 ด้วยเช่นกัน  
   3.2  หนังสือรับรองสถำนภำพ  ( กรณี  บิดา และ มารดา แยกทางกัน โดยมิได้ จดทะเบียนหย่า ) หาก นศ. ท าข้อ 3.2 ไม่ต้องท าข้อ 2.4 
   3.3  หนังสือรับรองกำรไม่เป็นผู้ที่ท ำงำนประจ ำ ( เฉพาะ ผู้กู้ ที่เรียน ภาคพเิศษ เท่าน้ัน ) 
   3.4  ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรของผู้รับรอง (ส าเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ) ส าหรับ นศ. ที่ยื่นเอกสาร ใดๆ ตาม ข้อ 3.1 , 3.2 , 3.3   
   3.5  หนังสือรับรองต ำแหน่งของผู้รับรอง  (เฉพาะ (ข้อ 3.4) บัตรข้าราชการหมดอายุ )  

 

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

ผู้ประสงค์กู้ยืมฯ ต้องมีผลการเรียน ไม่ต่ ากว่า 1.50   

หากมีผลการเรียนต่ ากว่า 1.50 ให้คณะกรรมการแต่ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

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


ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 360,000/ป

กยศ. กำหนด ดังนี้



แบบคําขอกู
ยืมเงิน 
กองทุนเงินให
กู
ยืมเพ่ือการศึกษา  

 ประจําป การศึกษา ........  
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/ 
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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
อมูลคู3สมรสของผู
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 



แผนที่โดยละเอียดแสดง ทีอยู่ปัจจุบัน ของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

เส้นทางจาก สถานที่ราชการ (เช่น วัด อำเภอ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ) ถึงตัวบ้าน

่

่

่

รูปถ่ายบ้าน ทีอยู่ปัจจุบัน ของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง่



 

                 
 

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

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บันทึก การ เข้าร ่วมโครงการ /กิจกรรม ที่ม ุ่งจ ิตอาสา  ปีการศึกษา_________ 

ผู้กู้กองทุนฯ จะต้องแสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 36 ช ั่วโมงต่อปีการศ ึกษา 
 

     ช่ือ-นามสกุล_______________________________________ รหัสนักศึกษา __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __     เบอร์โทร.ท่ีสามารถติดต่อได้____________________________ 

ที่ ช ื่อกจิกรรมจิตอาสา 
สถานที่ 

ด  าเนินโค รงการ  
ว. / ด./ ป. 

เร ิ่มต ้น และ สิ้นสุด  

เวลา 
(ไม่เกิน 8 ชม.ต่อวัน) ลักษณะกิจกรรม  

(อธ ิบายโดยละเอียด ) 

ผู้ร ับรอง  

(หน่วยงาน  องค์การ หรือผู้ท่ีเป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรม) 

รวมช่ัวโมง 
ช ื่อ – สกุล ต  าแหน่ง / 

เบอร ์โทร .ที่ต ิดต ่อได ้ 
ลายมือช ื่อ 

1 
 
 
 

        

2 
 
 
 

        

3 
 
 
 

        

4 
 
 
 

        

รวมจ านวนชัว่โมง   

  

              ลงชื่อ_____________________________ผู้รับรอง 
                   (______________________________) ชื่อ-สกุลตัวบรรจง 
                    อาจารย์ที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืม  

 

หมายเหต ุ: ประเภทกจิกรรมจติอาสา จะต้องเปน็ไปเพือ่ประโยชนต์่อสังคมอย่างแทจ้รงิ เช่น 

ปลูกป่า สร้างฝาย สร้างโรงเรียน  สร้างห้องสมุด  บูรณะสาธารณะประโยชน์   บริจาคเลือด  ฯลฯ   
(หากมีหลายกิจกรรม  นักศกึษา สามารถ ใชก้ระดาษแบบฟอรม์นี ้ไดม้ากกวา่ 1 แผ ่น)  

 



 

ใช้กระดาษ  A4 ทั่วไป ในการท าภาพประกอบ และ ไม่จ  าเป ็นต้องตีกรอบเหมือนในตัวอย่าง รวมถึงไม่ก าหนดขนาดของภาพ เพ ียงให ้ด ูแ ล ้วร ู้เ ร ื่อง   
กระดาษหน่ึงแผ่น นศ. สามารถใส่ก่ีภาพก็ได้ และใช้กระดาษก่ีแผ่นก็ได้เช่นกัน   แต่ขอให ้ระบุข้อมูลให ้ชัดเจน เช่นชื่อกิจกรรม วันที่ท ากิจกรรม  

ตัวอย่าง การส่งภาพประกอบ  
(ขาวด า หรือ สีก็ได้ แต่ขอให้เห็น นศ. ท ากิจกรรมนั้น อย่างชัดเจน) 

(1) ติดรูปภาพกิจกรรมลงในกระดาษ  (2) อธบิายใต้ภาพว่า นศ. ท าอะไร พร้อมท้ังใส่วันท่ีช่วงวัน/เดือน/ปี ท่ีท ากิจกรรม น้ันๆ โดยเขียนด้วยปากกาสีน้ าเงิน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

           ทาสีโรงเรียน วันที่  15 – 18 สิงหาคม 25XX  ทาสีโรงเรียน  วันที่ 1 – 3 กันยายน 25XX   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

          อ่านหนังสือให้คนตาบอด วันที ่ 8  ตุลาคม 25XX  บริจาคเลือด  วันที่ 14 ตุลาคม  25XX   

 

รูปภาพกิจกรรม  

โครงการทาสีโรงเรียน 

(ใส่แค่  1 ภาพ/ ซ า้โครงการไดแ้ต่ไม่ซ า้วนั) 

 

 

รูปภาพกิจกรรม  

โครงการทาสีโรงเรียน 

(ใส่แค่  1 ภาพ/ ซ า้โครงการไดแ้ต่ไม่ซ า้วนั) 

 

 

รูปภาพกิจกรรม  

โครงการอ่านหนังสือใหค้นตาบอด 

(ใส่แค่  1 ภาพ/ ซ า้โครงการไดแ้ต่ไม่ซ า้วนั) 

 

 

รูปภาพกิจกรรม  

บริจาคเลือด (ได้ 6 ชม / ครัง้ พรอ้มแนบเอกสารประกอบ) 

(ใส่แค่  1 ภาพ/ ซ า้โครงการไดแ้ต่ไม่ซ า้วนั) 



เอกสารประกอบการขอกู้ยืมฯ ส าหรับนักศึกษาเลื่อนช้ันปี 

โปรดเรียงเอกสารเพ่ีอส่ง ดังนี้ 

 
ค าช้ีแจง   ด้วยสถานการณ์ โควิด 19 ทางฝ่ายทุนการศึกษาจะเอื้อประโยขน์ให้แก่นักศึกษาโดยไม่ต้องน าเอกสาร

ท้ัง 3 แบบ ด้านล่างส่งให้แก่คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ และอาจาร์ยท่ีปรึกษา เซ็นรับรอง แต่ นักศึกษามี

ความจ าเป็นต้อง Scan QR Code เพื่อทางฝ่ายจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นส่งให้คณะกรรมการฯ ลงนามเอง ซึ่งจะแจ้ง 

QR Code ให้ทราบต่อไป.. เอกสารท้ัง 3 แบบ มีดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ ส าหรับนักศึกษาเก่า ส่งให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ เซ็นรับรอง 

2. แบบฟอร์ม กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดของอาจาร์ยแนะแนว / อาจารย์ท่ีปรึกษา 

3. แบบบันทึกโครงการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสาประจ าปีการศึกษา 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1. แบบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ ส าหรับนักศึกษาเก่า 

2. แบบค ายืนยันการกู้ยืมเงิน (ในระบบ Studentloan)  

3. แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 (พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 – 2 นิ้ว กรณีภาคพิเศษใช้รูปถ่ายสุภาพได้ ) 

4. รูปถ่ายบ้าน และแผนท่ี ท่ีอยู่อาศัย  

5. ส าเนาบัตรประชาชน นักศึกษาผู้กู้ยืม  

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษาผู้กู้ยืม  

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)  

8. ใบผลการเรียนตามภาคเรียน  (พิมพ์ทุกหน้า) 

9. เอกสารตรวจสอบยอดหนี้  

10. หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 36 ช่ัวโมง (พร้อมภาพกิจกรรม) 

11. ส าเนาบัตรประชาชนของ บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง  

12. ส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง  

13. หนังสือรับรองเงนิเดือน หรือ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) 

14. ส าเนาใบมรณะบัตร / ส าเนาใบหย่า (ถ้ามี) 

15. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 (ถ้ามี) 

16. หนังสือรับรองสถานภาพ (ถ้ามี) 

17. หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ท่ีท างานประจ า (ถ้ามี) 

18. ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง (ถ้ามี) 

19. ใบแจ้งความจ านงลงรายวิชา (เฉพาะกู้เกินหลักสูตรแบบไม่ครบคร้ัง  และ กู้เกินหลักสูตรแบบครบคร้ัง) 

20. ใบช้ีแจงเหตุผล ประกอบการขอกู้เกินหลักสูตร (เฉพาะกู้เกินหลักสูตรแบบครบคร้ัง) 

………………………………………………………………. 



 

 ลักษณะท่ี 1    ลักษณะท่ี 2 

ตัวอย่างการกรอก แบบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืม 7 ขั้นตอน 
1.ระบุเกรดเฉล่ียรวม 

2.เลือกให้ถูกต้อง 3.ระบุให้ชัดเจนโดยดูจากรายได้ผู้ปกครอง 

ช่ือ – สกลุ นกัศกึษาผูกู้ยื้ม 

ระบ ุ

ระบ ุ

4.เลือกให้ถูกต้อง 
5.กรอกให้ชัดเจน โดยเฉพาะเบอรม์ือถือ 

ต้องสามารถตดิต่อได้จริง 

6.เว้นไว้ ไม่ต้องกรอกใดๆ  

7.กรอก ชือ่ – สกุล นักศกึษาผู้กู้ยมื  (จบ 7 ข้อ) 

360,000/ป ี

กยศ. ก าหนด ดังนี้ 



 

                       

  

- นศ.ขึน้ชัน้ปี ไมว่า่จะหลกัสตูรใดก็ตาม ใหก้รอกโครงการปกต ิเท่านัน้ 

-  นกัศกึษาขึน้ชัน้ปี กรอกตามความเป็นจรงิ 
 

เลือกเพียง 1 ขอ้ ซึ่งตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิ 

ตอ้งกรอกทกุขอ้ใหค้รบถว้นทกุขอ้  

รวมรายไดค้รอบครวัตอ้งไมเ่กิน  

360,000 บาท/ปี 

ตวัอย่าง การกรอกแบบค าขอกูยื้มเงิน  (ลกัษณะท่ี 1 กยศ. เดมิ) รูปแบบอาจมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้ใหผู้กู้ยื้ดถือแนวการ กรอกขอ้มลูดา้นล่างนี ้เป็นหลกั 

เบอรโ์ทรศพัท ์ตอ้งตดิตอ่ไดจ้รงิเท่านัน้ !! 

มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

คลกิเลือกคณะท่ีจะเรียน 

กรอกรหสั นศ. 12 หลกัใหถ้กูตอ้ง 

 
 

 
 

คลิก๊เลือกตามความประสงคข์องผูกู้ ้ 

ยกเวน้คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองฯ ไมต่อ้งคลิก๊ เพราะไม่มีผลใดๆ  

เลือกเฉพาะ ธ.กรุงไทยเท่านัน้ และเลือกท าสญัญาแบบทั่วไป 

ท าดงันี ้ 1. คล๊ิกยอมรบั  2. คล๊ิกบนัทกึแบบ  3. คล๊ิกพิมพแ์บบ  

จากนัน้จะขึน้หนา้จอใหม่ ให ้นศ.พิมพแ์ลว้ลงข่ือดา้นล่างใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้มส่ง จบ 

1 

2 

3 

ไมต่อ้งคลิก๊ ใหข้า้มไป 

 
 



 

 

 

 

 

 

คลกิเลือกคณะท่ีจะเรียน 

- นศ.ขึน้ชัน้ปี ไมว่า่จะหลกัสตูรใดก็ตาม ใหก้รอกโครงการปกต ิเท่านัน้ 

-  นกัศกึษาขึน้ชัน้ปี กรอกตามความเป็นจรงิ 
 

รายไดท้ัง้ครอบครวั 

รวมแลว้เกิน  

  360,000 บาท / ปี 

จะกูค้า่ครองชีพไมไ่ด ้

ตวัอยา่ง การกรอกแบบค าขอกูย้มืเงิน  (ลกัษณะท่ี 2 กรอ. เดิม) รูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้ใหผู้กู้ย้ืดถือแนวการกรอกขอ้มลู

ด้านล่างนี ้เป็นหลัก 

เบอรโ์ทรศพัท ์ตอ้งติดต่อไดจ้รงิ !! 

กรอกรหสั นศ. 12 หลกัใหถ้กูตอ้ง 

 

คลิก๊เลือกตามความประสงคข์องผูกู้ ้ 

ยกเวน้ คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองฯ ไมจ่  าเป็นตอ้งคลิก๊ เพราะไมมี่ผลใดๆ  

เลือกเฉพาะ ธ.กรุงไทยเท่านัน้ และเลือกท าสญัญาแบบทั่วไป 

ตอ้งการ 

กูค้า่ครองชีพ 

คลิก๊ช่องนี ้

เบอรโ์ทรศพัท ์ตอ้งติดต่อไดจ้รงิ !! 

ไมต่อ้งคลิก๊ ปลอ่ยไว ้

ท าดงันี ้ 1. คลิก๊ยอมรบั 2. คลิก๊บนัทึกแบบ  3. คลิก๊พมิพแ์บบ  

จากนัน้จะขึน้หนา้จอใหม ่ให ้นศ.พิมพแ์ลว้ลงข่ือดา้นล่างใหเ้รียบรอ้ยพรอ้มสง่ จบ 

1. 

2. 

3. 

มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

เกิน 360,000 บาท / ปี 

กูค้่าครองชีพไมไ่ด ้

 
 
 

 
 



 

 

                            

 
(นางสาว ตัง้ใจ  เรียนจบจรงิ) 



 

 
 

 

ขอ้6.หากเคยกู ้
กรุณาตอบโดยดู
ตวัอย่างเป็นหลกั 

แตถ่า้ไม่เคยกู ้
เขียน  ลงใน
ช่อง  เท่านัน้ 

 

2558-2560 มยัธมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 โรงเรียนวดัตัง้ใจเรียนดี -- 

2561 ปริญญาตรี ปี 1 มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ -- 

ขอ้5.ส าหรบั นศ. 
ท่ีไดร้บัทุนเท่านัน้ 
นศ.อ่ืนเขียน  
ลงในช่อง  

นี ้คะ่ 

ขอ้4.ตอบขอ้ 
นีเ้ท่านัน้  
(ไม่เคยส าเรจ็ฯ) 

 

ขอ้2 และ3.
สามารถเขียน
เหมือนกนัได ้

ขอ้1.กรอก
ขอ้มลูตาม
ความเป็นจรงิ 
 

ปรญิญาตรี ปีที่จะศกึษา 

เลือกประเภทการกู ้

กรอกปีการศกึษา 
และสถานศกึษาท่ีตอ้งการกู ้

ตดิรูปถ่ายชดุ 
นศ. ขนาดไม่
เกิน 2 นิว้ 
 

2561 นกัศกึษาทนุ มธบ. ทนุเรียนดี 50% 3,000 

2562 นกัศกึษาทนุ มธบ. ทนุเรียนดี 50% 3,000 

ตวัอย่างการกรอก 

 ลกัษณะท่ี 1   ลกัษณะท่ี 2 ตวัอย่างการกรอก 

2562 ปริญญาตรี ปี 1 มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ -- 



 

 

 

 

ช่ือผูป้กครอง (กรอกแค ่คนเดียวเท่านัน้)  
(เช่น) บดิา  

500.- 

ขอ้9. กรอก
ขอ้มลูบดิาให้
ครบถว้น 

กรณี นศ. 
ไมไ่ดอ้ยู่กบั 
บดิา ขอ้9. เวน้
ไวค้ะ่ 

 
กรณี บดิา
ท างานมีรายได้
ประจ า ใหใ้ช้
ฐานเงินเดือน 
คณู 12 

 

กรณี มารดา
ท างานมีรายได้
ประจ า ใหใ้ช้
ฐานเงินเดือน 
คณู 12 

 

ขอ้10. กรอก
ขอ้มลูมารดา
ใหค้รบถว้น 

กรณี นศ. 
ไมไ่ดอ้ยู่กบั 
มารดา ขอ้10. 
เวน้ไวค้ะ่ 

 

ขอ้ 11. เลือกตอบไดค้ือ อยู่ดว้ยกนั หรือ หย่า  
(กรณี ทัง้ 2 ท่านเลกิกนัโดยไมไ่ดจ้ดทะเบียน กรุณาเลือก อ่ืนๆ และ กรอกตามตวัอย่างคะ่ ) 

แยกกนั  



 

 

 

 

5  

ขอ้12. กรอกตามความเป็นจรงิ  ตวัอย่างเช่น นศ.มีพ่ีนอ้ง 6 คน  โดย คนท่ี 1 ถึงแก่กรรม คนท่ี 2 ท างานบรษัิท 
คนท่ี 3 คา้ขาย คนท่ี 4 วา่งงาน  นศ.เป็นคนท่ี 5 และคนท่ี 6 อาย ุ3 ขวบยงัไมเ่ขา้เรียน  กรอกดงันี ้

หมายเหต ุพ่ีนอ้งท่ีสามารถ น ามากรอกได ้ตอ้งเป็น บดิา-มารดา เดียวกนั เท่านัน้ 
 6  

2 
3 

หญิง  

หญิง  
ชาย  

17 

20 
19 

บรษัิท มั่นคงแน่นอน จ ากดั ปวช. 15,000.- 

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 คา้ขายทั่วไป 12,000.- 

ปี 1 มหาวทิยาลยั ธรุกิจบณัฑิตย ์

4  2  5  
1  

2  

ขอ้14. กรอก
ขอ้มลูผูป้กครอง 
ใหค้รบถว้น 

กรณี กรอก ขอ้9. 
หรือ ขอ้10. แลว้ 
ขอ้.14 เวน้ไวค้ะ่ 

 

กรณี 
ผูป้กครอง
ท างานมีรายได้
ประจ า ใหใ้ช้
ฐานเงินเดือน 
คณู 12 

 

(เช่น) คณุปา้  

กรณี นศ. อยู่กบั บดิาบญุธรรม หรือ คณุแมบ่ญุธรรม ใหก้รอก ขอ้14. โดยเวน้ ขอ้ 9. และ ขอ้ 10. ไวค้ะ่ 
 

6 

1 

4 

ชาย  

ชาย  

ชาย  3 

ถึงแก่กรรม 

18 

15 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 -- 

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 วา่งงาน -- 

-- -- 



 

 

 

 

กรณี คูส่มรส
ท างานมีรายได้
ประจ า ใหใ้ช้
ฐานเงินเดือน 
คณู 12 

 

ลงช่ือ นศ. ผูกู้ยื้ม และวนัท่ีเอกสาร
คะ่  .. จบ การกรอกแบบ กยศ. 101 
 

กรณี นศ. ใชคู้ส่มรสท่ีจดทะเบียนสมรส เป็นผูป้กครองแทนบดิา มารดา ตอ้งกรอกขอ้15.  ใหค้รบถว้น 

หาก กรอก ขอ้9. หรือ ขอ้10. หรือ ขอ้.14 แลว้ ขอ้ 15. เวน้ไวค้ะ่ 

 

ให ้นศ. เลือก
กา  ลงหนา้
ขอ้ท่ีตอ้งการ 
ยกเวน้
คา่ใชจ้่าย
เก่ียวเน่ืองฯ 
ไมต่อ้งเลือก
คะ่ 

 



 

 

บ้าน 

นศ. สามารถวาดแผนที่บา้น หรอื ใช ้ภาพจาก Google map แลว้นาํมาแปะ ก็ได ้

ตวัอยา่ง ใชภ้าพจาก Google map แลว้วาด ตาํแหนง่บา้นเพ่ิมเติม 

โดยเห็นเสน้ทางไป วดั หรอื โรงเรยีน ซี่งถือเป็นสถานท่ีสาํคญั 

ท่ีอยูปจจุบัน ของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง 

ขอขอบคุณท่ีมาของภาพ 

www.sansiri.com/thai/คอนโดมิเนียม 

www.sansiri.com/thai/ทาวนโ์ฮม 

www.baanlaesuan.com/125988/diy/little-home/rural-housing 

www.renthub.in.th/หอพกัสีสม้-อุตสาหกรรมสุรนารี 

 

  

 

 

ถ่ายภาพท่ีอยูปั่จจุบนั 
ขนาดประมาณ  4 X 6   นิว้  
โดยถ่ายใหเ้ห็นพืน้ดินถึงหลงัคา 
ตามภาพตวัอยา่งดา้นขา้ง 
(คอนโดมเินียม,ทาวนเ์ฮา้ส,์บา้นเด่ียว,หอ้งเช่า) 

รูปถายบานท่ีอยูปจจุบัน ของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง ไมจําเปนตองตรงกับทะเบียนบานหรือบัตรประชาชน 

http://www.sansiri.com/thai/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.baanlaesuan.com/125988/diy/little-home/rural-housing


 

ส ำเนำบตัรประชำชน 

ของนกัศกึษำผูกู้ยื้มกองทนุฯ 

(บตัรประชำชนตอ้งไมห่มดอำย)ุ 

  



 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

ของนกัศกึษำผูกู้ยื้มกองทนุฯ 

  



 

ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ (ถำ้มี) 

ของนกัศกึษำผูกู้ยื้มกองทนุฯ 

 



 

 

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์ทุกหน้า ทั้งนี้ สามารถพิมพ์หน้า-หลัง ได้ 

  



ใบตรวจสอบยอดหนี ้
 

 

 

ในตวัอยา่งที่เห็น ไดต้ดั ช่ือ-สกลุ ออกผูกู้อ้อก 
แต่ฉบับทีนั่กศึกษาส่งจริง 

ต้องมี ช่ือ-สกุล ของนักศึกษาผู้กู้ ในใบตรวจสอบยอดหนีด้้วย 
................................................................................ 

นกัศกึษาสามารถทาํเอกสารฉบบันี ้ไดจ้าก 

www.studentloan.or.th 

เลือกเมน ูตรวจสอบยอดหนี ้ >  ตรวจสอบยอดหนี ้(ธนาคารกรุงไทย) 

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


 

 

  

ตัวอย่างเช่น ท ำจิตอำสำในปีกำรศกึษำ 2562 แต่จะกูใ้นปีกำรศกึษำ 2563  

กรุณำกรอก 2562 เพรำะเป็นปีท่ีปฏิบตัจิรงิ  

2562 

นำยท ำจรงิ  ใจซื่อตรง 

ตัวอย่างการกรอกแบบบันทกึการเข้าร่วมโครงการฯ 

โครงกำร 

ปลกูป่ำ 

เขำใหญ่ 

จ.นครรำชสีมำ 

 

15 - 16 ก.ย. 62 16 
อธิบำยตำมควำมเขำ้ใจของ

นักศกึษำ 
นำยสอนสั่ง คนด ี

อ.ที่ปรกึษำชมรมฯ 

095-596-XXXX 

ลำยเซ็น  

พรอ้มประทบัตรำต ำแหน่ง 

โครงกำรเก็บขยะ ชำยหำดบำงแสน 

จ.ชลบุร ี

 

 8 ต.ค. 62 8 
อธิบำยตำมควำมเขำ้ใจของ

นักศกึษำ 
นส. ตัง้ใจ  จงึไดด้ี 

อ.ที่ปรกึษำชมรมฯ 

095-465-XXXX 

ลำยเซ็น  

พรอ้มประทบัตรำต ำแหน่ง 

เก็บกล่องนม บำ้น นักศกึษำ 

 

12 ส.ค.  

– 30 ต.ค. 62 15 

เก็บ-ลำ้งท ำควำมสะอำด-ตำกแดด 

แลว้น ำส่ง หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ

ต่อไป 
นส.สะอำด รกัพืน้ที่ 

อ.ชมรมกิจกรรม 

095-596-XXXX 

ลำยเซ็น  

พรอ้มประทบัตรำต ำแหน่ง 

กวำดลำนวดั 

ลำ้งหอ้งน ำ้วดั 

วดัใหม่ทองเสน 

เขตดสิุต กทม. 

 

4 พ.ย. 62 3 
กวำดลำนพืน้ที่หนำ้โบสถ ์และ

ลำ้งหอ้งน ำ้ 4 หอ้ง 

พระอำจำรย ์

ยินดี ใฝ่บุญ 

เจำ้คณะ 3 

095-345-XXXX 

ลำยเซ็น  

พรอ้มประทบัวดั 

6100         0103        0999 089- 999 - 9999 

ปลอ่ยไว ้ไมต่อ้งกรอกใดๆ  



        

(ได้ 6 ชั่วโมง /ครัง้ พร้อมแนบเอกสารประกอบ) 



 

ส ำเนำบตัรประชำชน 

ของผูป้กครอง/ผูค้  ำ้ประกนั 

(บตัรประชำชนตอ้งไมห่มดอำย)ุ 
อำ้งอิงตำมขอ้มลูที่นกัศกึษำไดก้รอกไวใ้น กยศ.101 

เชน่ ขอ้9 (บิดำ) , ขอ้10 (มำรดำ)    

ขอ้14 (ผูป้กครอง) , ขอ้15 (คูส่มรสที่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย) 

  



 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

ของผูป้กครอง/ผูค้  ำ้ประกนั 

  



 

ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ (ถำ้มี) 

ของผูป้กครอง/ผูค้  ำ้ประกนั 

 

  



 

ส ำเนำใบหยำ่ (ถำ้มี) 

ของผูป้กครอง/ผูค้  ำ้ประกนั 

  



 

ส ำเนำใบมรณะบตัร (ถำ้มี) 

ของผูป้กครอง/ผูค้  ำ้ประกนั 

  



หนงัสือรบัรองเงินเดือนหรอื 

สลิปเงินเดือน (ถำ้มี) 

ของผูป้กครอง/ผูค้  ำ้ประกนั 

เอกสำรยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 3 เดือน  

แตใ่หเ้ลือกสง่เพียงเดือนเดียว 

หมำยเหต ุ

1.  นกัศกึษำอยูก่บั บิดาและมารดา โดยทัง้สองทา่นท างานมีหนงัสือรบัรอง 

หรอืสลิปเงินเดือน   นกัศกึษำไม่ต้องท า กยศ 102 
 

2.   นกัศกึษำอยูก่บั บิดาและมารดา โดยคนหน่ึงคนใดท างานมีหนงัสือรบัรอง 

หรอื สลิปเงินเดือน เพียงทา่นเดียว  นกัศกึษำต้องท า กยศ 102 ด้วย 
 

 

3.   นกัศกึษำอยูก่บั ผู้ปกครอง หรือ คู่สมรสทีถู่กต้องตามกฎหมาย โดย 

ทำ่นนัน้ท างานมีหนงัสือรบัรองหรอืสลิปเงินเดือน   นกัศกึษำไม่ต้องท า กยศ 102 

4.   นกัศกึษำอยูก่บั ผู้ปกครอง หรือ คู่สมรสทีถู่กต้องตามกฎหมาย โดย 

ทำ่นนัน้ท างานไม่มีหนงัสือรบัรองหรือสลิปเงินเดือน   นกัศกึษำต้องท า กยศ 102 



 

 

นกัศกึษา -   

กรอก ขอ้มลูผูร้บัรองรายได ้ 

(ขา้ราชการ , เจา้หนา้ท่ีรฐั) 

กรอก ขอ้มลู 

นศ. ผูกู้ยื้ม 

เฉพาะกรณี

ใชคู้ส่มรสฯ

เป็นผูค้ ํา้

ประกนั  

เฉพาะกรณี 

นศ ไมไ่ดอ้ยู่

ในการดแูล

ของบดิา 

มารดา ตอ้ง

ใชผู้ป้กครอง

เป็นผูค้ ํา้

ประกนั 

ลายมือช่ือผูร้บัรองรายได ้ตอ้งตรง กบั สาํเนาบตัร (ขา้ราชการ , เจา้หนา้ท่ีรฐั) 

กยศ.102 จาํเป็นตอ้งใชต้อ่เม่ือ>  
1. บิดา,มารดา คนใดคนหนึ่งหรอืทัง้สองคน ของ นศ.ผูกู้ย้ืม ไม่มีหนงัสอืรบัรองฯ หรอื สลปิเงินเดือน  
2. นศ.ผูกู้ยื้ม ให ้ผูป้กครอง หรอื คูส่มรสท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นผูค้ ํา้ประกนั แทน บิดามารดา 
แต ่ไม่มีหนงัสอืรบัรองฯ หรอื สลปิเงินเดือน ก็จาํเป็นตอ้งใช ้ กยศ.102 แผน่นี ้เช่นกนั 

 

 

อาชีพที่ไม่ใช่ลกูจา้งประจาํไม่ตอ้งกรอกชอ่งนี ้

กรอก 

ขอ้มลู บดิา

มารดา 

เป็นผูค้ ํา้

ประกนัโดย 

-อยู่ดว้ยกนั

กรอกทัง้คู ่

-แยกกนั

กรอกคน

เดียว 

ระบุ เช่น รบัจา้งทั่วไป 

ระบุ เช่น พนกังานบรษัิท 

ระบุ เช่น คา้ขายทั่วไป 

ระบุ เช่น บรษัิท มั่นคงดี จาํกดั 

กรอกที่อยู่บรษัิท 

เช่น 120,000.-  

ฐานเงินเดือน 

คณู 12  
อาชีพที่ไม่ใช่ลกูจา้งประจาํไม่ตอ้งกรอกชอ่งนี ้

อาชีพที่ไม่ใช่ลกูจา้งประจาํไม่ตอ้งกรอกชอ่งนี ้

กรอกที่อยู่ที่บา้น 

กรอกที่อยู่ที่บา้น 

ระบุ เช่น เกษตรกร 

เช่น 100,000.-  

เช่น 80,000.-  

เช่น 150,000.-  

กรอกที่อยู่ที่บา้น 

หมายเหตุ  1. การกรอก กยศ.102 ให ้อ้างอิงข้อมูลจาก กยศ.101 

    2. เฉพาะ นศ.กู้ลักษณะที ่1  รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยมื ทีป่รากฎในเอกสารนี ้รวมกันต้องไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี 

               2. หากกรอกผิดให้ใช้ปากกาขดีฆ่าแก้ไข ได้เท่าน้ัน แล้วมีลายมือเซ็นรับรองกาํกับไว้โดย ผู้รับรอง ทุกจุดทีแ่ก้ไข 

ระบุชื่อผูกู้ ้เช่น     น.ส.ใจดี   มีสขุ 

-   
-   

-   
-   -   

-   -   
-   

-   
-   



 

ตัวอย่าง การกรอก หนังสือรับรองสถานภาพฯ 

ช่ือ-สกลุ ผูร้บัรอง ผูใ้หญ่บา้น 
กรุณา กรอก ขอ้มลูทกุบรรทดั 

ช่ือ-สกลุ นกัศกึษาผูกู้ย้ืม 

ระบ ุ
กา  เลอืกอยา่งใดอยา่ง

 

ช่ือ-สกลุ ผูป้กครองซึ่งผูค้ ํา้ประกนัของนกัศกึษา 

เช่น พอ่ , นา้ กรุณา กรอก ขอ้มลูทกุบรรทดั 

ช่ือ-สกลุ ผูร้บัรอง 

ลายมือช่ือ ต้องตรงกับลายมือในเอกสารสําเนาบัตรผู้รับรอง 

 

หนังสือรับรองสถานภาพฯ ใช้ในกรณีดังต่อไปนี ้

1. บิดา-มารดา แยกทางกันโดยมิได้จดทะเบียนหย่า  

2. ผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น ซึง่ไม่ใช่บิดา-มารดา 



 

 

ลายมือช่ือ ต้องตรงกับลายมือในเอกสารสําเนาบัตรผู้รับรอง 

เอกสารแผ่นนี ้

สาํหรับ นักศกึษาทีเ่รียน ภาคพเิศษ เท่าน้ัน  

ตัวอย่าง การกรอก หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ทีท่าํงานประจาํ 

ช่ือ-สกลุ ผูร้บัรอง 
กรุณา กรอก ขอ้มลูทกุบรรทดั 

ช่ือ-สกลุ นกัศกึษาผูกู้ย้ืม 



 

 

             

 

             

 

ตัวอย่าง ส่งสาํเนาบัตรผู้รับรอง (รายได้ , สถานภาพ , ไม่ทาํงานประจาํ) 

ลายมอืชือ่ในบัตร ต้องตรงกับ ลายมอืชือ่ในใบรับรองฯ 

บัตรต้องไม่หมดอาย ุ

หมายเหตุ บัตรประจาํตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ อาจไม่เหมอืนตามตัวอย่าง 

ทัง้นี ้ใหดู้ลายมอืช่ือเจ้าของบัตร(ถ้าม)ี และวันหมดอายุ เป็นสาํคัญ 



 
สาํเนาหนงัสอืรบัรองตาํแหนง่ 

ของผูร้บัรอง 
ใชใ้นกรณี 

บตัรประจาํตวัของผูร้บัรองหมดอาย ุ



 
จบ 
ก่อนสง่ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารในมือ 

กบัตวัอยา่งขา้งตน้อีกครัง้วา่ถกูตอ้งแลว้  

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

ขอบคณุคะ่ 


