ผู้ประสงค์กู้ยืมฯ ต้องมีผลการเรียน ไม่ต่ากว่า 1.50
หากมีผลการเรียนต่ากว่า 1.50 ให้คณะกรรมการแต่ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาเป็นรายกรณีไป

เอกสารที่ต้องใช้ของผู้กู้ยืมฯ เลื่อนชั้นปี
1. เอกสารของนักศึกษาผู้ขอกู้
สำเนำเอกสำรทุกใบ รับรองด้วยลำยมือเจ้ำของเอกสำรเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน
1.1 รูปถ่ำยชุดนักศึกษำ ของผู้ขอกู้ ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1.2 แบบยืนยันกำรกู้ยืม ภำคเรียนที่ 1 / 2563 จาก www.studentloan.or.th ( ทาด้วย internet explorer เท่านั้น )
1.3 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ( สาเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ )
1.4 สำเนำทะเบียนบ้ำน
1.5 สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ ( กรณี ชื่อ / นามสกุล ไม่ตรงกับ ระบบ E-studentloan )
1.6 ใบผลกำรเรียนตำมภำคเรียน / โครงสร้ำงหลักสูตร (ครบทุกภาคเรียนที่ลงเรียน)
1.7 เอกสำรตรวจสอบยอดหนี้ (สำมำรถ ดูได้จำก www.studentloan.or.th เลือก ตรวจสอบยอดหนี้ )
1.8 หนังสือรับรองกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ (ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อ 1 ปีการศึกษา)
1.9 ใบแจ้งควำมจำนงลงรำยวิชำ (เฉพำะกู้เกินหลักสูตรแบบไม่ครบครั้งและกู้เกินหลักสูตรแบบครบครั้ง)
1.10 ใบชี้แจงเหตุผล ประกอบกำรขอกู้เกินหลักสูตร (เฉพำะกู้เกินหลักสูตรแบบครบครั้ง)

2. เอกสารของ บิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง
- ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) รายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 360,000 / ปี
- ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ไม่จากัดรายได้ หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 / ปี
สาเนาเอกสารทุกใบ ต้องรับรองด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน
2. 1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ( สาเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ )
2.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน
2.3 กรณี มีรำยได้ประจำ ให้ส่ง หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ของสถำนที่ทำงำน เช่น บริษัท / ห้างร้าน / สนง.ราชการ / รัฐสาหกิจ
ย้อนหลังได้ ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ส่งเอกสำร โดยเลือกส่งเพียงเดือนเดียว กรณีเป็นสาเนา เจ้าของเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาด้วย
ตนเอง เท่านั้น
2.4 สำเนำใบมรณะบัตร / สำเนำใบหย่ำ หากชื่อ – สกุล ไม่ตรงในใบหย่า ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย (กรณี หย่ำกัน ไม่ต้องทำข้อ 3.2 )
2.5 รูปถ่ำย + แผนที่ตั้งของบ้ำน ที่อยู่อำศัยของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

3. เอกสารจากผู้รับรอง (ระดับใดก็ได้ ไม่กาหนดขั้น) เช่น ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
3.1 หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวผู้ขอกู้ ( กยศ.102 )
กรณีบิดา และ มารดา (ทั้งคู่) หรือ ผู้ปกครองเลีย้ งเดี่ยว มีรายได้ประจา (ตามข้อ 2.3 ) ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองรายได้ฯ ข้อ 3.1
แต่หำกบิดำหรือมำรดำ คนใดคนหนึ่งไม่ได้ทำงำนประจำ มีควำมจำเป็นต้องใช้ หนังสือรับรองรำยได้ฯ ข้อ 3.1 ด้วยเช่นกัน
3.2 หนังสือรับรองสถำนภำพ ( กรณี บิดา และ มารดา แยกทางกัน โดยมิได้ จดทะเบียนหย่า ) หาก นศ. ทาข้อ 3.2 ไม่ต้องทาข้อ 2.4
3.3 หนังสือรับรองกำรไม่เป็นผู้ที่ทำงำนประจำ ( เฉพาะ ผู้กู้ ที่เรียน ภาคพิเศษ เท่านั้น )
3.4 สำเนำบัตรข้ำรำชกำรของผู้รับรอง (สาเนาบัตร ต้องไม่หมดอายุ) สาหรับ นศ. ที่ยื่นเอกสาร ใดๆ ตาม ข้อ 3.1 , 3.2 , 3.3
3.5 หนังสือรับรองตำแหน่งของผู้รับรอง (เฉพาะ (ข้อ 3.4) บัตรข้าราชการหมดอายุ )
................................................................................................
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กยศ. 101

แบบคําขอกูยืมเงิน
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ประจําปการศึกษา ........
สถานศึกษา …...........………………………………………

ติดรูปถ-าย
ของผู/ยื่น
แบบคําขอกู/

ขาพเจามีความประสงค'ขอกูยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป#นความตองการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ขอมูลผูขอกูยืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ป
สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน .................……....…..……...
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..
สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปการศึกษาก-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-ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…
ตําบล/แขวง ………........…………… อําเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............
รหัสไปรษณีย1 ………..............……….. โทรศัพท1 ….........................…………………………
4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................
ไม-เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.

เคยได/รับทุนการศึกษา
ปการศึกษา

ประเภท

ชื่อทุนการศึกษา

จํานวนเงิน

ไม-เคยได/รับทุนการศึกษา
6. เคยกู/ยืมเงินจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา
ปการศึกษา ระดับการศึกษา

กยศ.

ชั้นปที่

ไม-เคยกู/ยืมเงินจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ.
สถานศึกษา

เงินที่กูยืม

-27. ข/าพเจ/าได/รับการอุปการะด/านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ1กับข/าพเจ/าโดยเปDน.....………………………………………….....................................…………...………………
8. ข/าพเจ/าได/รับค-าใช/จ-ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค-าเล-าเรียน)
ขอมูลบิดา-มารดา
9. บิดาข/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 ……….......…...…… ไรเช-าที่รวม ………...........…………… ไรรายได/ปละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)
ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. 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 ……….......…...…… ไรเช-าที่รวม ………...........…………… ไรรายได/ปละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)
ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................
รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................…………………………
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู-ด/วยกัน
หย-า
แยกกันอยู-ตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ..........................................................................................................................................................

-312.พี่น/องร-วมบิดามารดา (รวมผู/ขอกู/ยืม) ……. คน เปDนชาย ………. คน เปDนหญิง ………. คน ข/าพเจ/าเปDนคนที่ ……….
มีพี่น/องกําลังศึกษาอยู-รวม …………… คน คือ
คนที่

เพศ

อายุ

ชั้นป

สถานศึกษา

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

เพศ

อายุ

การศึกษาสูงสุด

สถานที่ทํางาน

รายไดเดือนละ

ขอมูลผูปกครอง (กรณีที่ไม-ใช-บิดา มารดา)
14. ผู/ปกครองของข/าพเจ/า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข/องกับข/าพเจ/าโดยเปDน.........….
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 ……….......…...…… ไรเช-าที่รวม ………...........…………… ไรรวมรายได/ปละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)
ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................…………………………

-4ขอมูลคู3สมรสของผูขอกูยืมเงิน (ถ/ามี)
15. คู-สมรสข/าพเจ/า ชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก-กรรม
ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…..... ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………
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 ……….......…...…… ไรเช-าที่รวม ………...........…………… ไรรวมรายได/ปละ ………....……………….. 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/ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
ค-าเล-าเรียน
ค-าใช/จ-ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค-าครองชีพ
• ข/าพเจ/าขอรับรองและยื นยันว-าข/ อความทั้ง หมดนี้ เปDนความจริ ง หากปรากฏภายหลัง ว- าได/มีการรั บ รอง
ข/อความอันเปDนเท็จ ข/าพเจ/ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก-กองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา พร/อมนี้
ข/าพเจ/าได/แนบเอกสารต-าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล/ว ได/แกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู/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/)
แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู-อาศัย พร/อมรูปถ-ายที่อยู-อาศัยของบิดา มารดา หรือผู/ปกครอง
ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผ-านมา
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย1แนะแนวหรืออาจารย1ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
อื่นๆ (ถ/ามี)...................................................................................................................................
ลงชื่อ …….....……………………………………..
(.................…………………………………)
วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ..................

ฉบับแก/ไข
22 กุมภาพันธ1 2562
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สาหรับผู้รับรองลงนาม
กยศ.102

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
สังกัด
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
ประกอบอาชีพ
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวัด
มีรายได้ปีละ

เดือน

พ.ศ.

ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ถนน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ผู้ขอกู้ยืมเงิน
สถานทางาน
ถนน
รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
โทรศัพท์

บาท

คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทางาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

บิดาของผู้กู้ยืม ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทางาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

มารดาของผู้กู้ยืม ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทางาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทางาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้รับรอง
1.เจ้ าหน้ า ที่ ข องรัฐ หรือ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ผู้ รับ บ าเหน็ จบ านาญ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

หนังสือรับรองการไม่เป็ นผูท้ ี่ทางานประจา
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ....................
ข้ าพเจ้ า.......................................................ตาแหน่ง...............................................
สถานที่ทางาน................................................................................................................................
อาเภอ / เขต............................................................จังหวัด...........................................................
โทรศัพท์........................................................................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................
ซึ่งยื่น ขอกู้ ยืมเงิน กองทุ น เงิ นให้ ก้ ู ยืมเพื่ อ การศึ ก ษา กับ มหาวิ ทยาลั ยธุ รกิจ บั ณ ฑิตย์ ไม่ เ ป็ นผู้ ท่ีทางานประจ า
ระหว่างศึกษา

ลงชื่อ............................................................ผู้รับรอง
(.........................................................) ตัวบรรจง
ตาแหน่ง.....................................................................

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ /กิจ กรรม ที่ม ุ่งจิต อาสา ปีการศึกษา_________
ผู้กู้กองทุนฯ จะต้องแสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่น ้อ ยกว่า 36 ชั่ว โมงต่อ ปีก ารศึก ษา
ชื่อ-นามสกุล_______________________________________ รหัสนักศึกษา __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

เบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้____________________________

เวลา
ที่ ช ื่อกิจกรรมจิต อาสา

สถานที่
ด าเนิน โค รงการ

ว. / ด./ ป.
(ไม่เ กิน 8 ชม.ต่อวัน )
เริ่ม ต้น และ สิ้น สุด
รวมชั่วโมง

ผู้ร ับรอง
ลักษณะกิจกรรม
(อธ ิบายโดยละเอีย ด)

(หน่วยงาน องค์การ หรือผู้ที่เ ป็น เจ้าของโครงการ/กิจกรรม)

ช ื่อ – สกุล

ต าแหน่ง /
ลายมือช ื่อ
เบอร์โ ทร.ที่ต ิด ต่อได้

1

2

3

4

รวมจานวนชัว่ โมง

หมายเหตุ : ประเภทกิจ กรรมจิตอาสา จะต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เช่น
ปลูกป่า สร้างฝาย สร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด บูรณะสาธารณะประโยชน์ บริจาคเลือด ฯลฯ
(หากมีหลายกิจกรรม นักศ กึ ษา สามารถ ใช ก้ ระดาษแบบฟอร์มนี้ ได้มากกว่า 1 แผ่น )

ลงชื่อ_____________________________ผู้รับรอง
(______________________________) ชื่อ-สกุลตัวบรรจง
อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยื ม

ใช้กระดาษ A4 ทั่วไป ในการทาภาพประกอบ แ ละ ไม่จ าเป็น ต้อ งตีกรอบเหมือ นในตัวอย่าง รวมถึงไม่กาหนดขนาดของภาพ เพียงให้ด ูแ ล้วรู้เ รื่อ ง
กระดาษหนึ่งแผ่น นศ. สามารถใส่กี่ภาพก็ได้ และใช้กระดาษกี่แผ่นก็ได้เช่นกัน แ ต่ขอให้ร ะบุข้อ มูล ให้ชัด เจน เช่นชื่อ กิจ กรรม วันที่ทากิจ กรรม

ตัวอย่าง การส่ง ภาพประกอบ
(ขาวดา หรือ สีก็ได้ แต่ขอให้เห็น นศ. ทากิ จกรรมนั้น อย่างชัดเจน)
(1) ติดรูปภาพกิจกรรมลงในกระดาษ (2) อธิบายใต้ภาพว่า นศ. ทาอะไร พร้อมทั้งใส่วันที่ช่วงวัน/เดือน/ปี ที่ทากิจกรรม นั้นๆ โดยเขียนด้วยปากกาสีน้าเงิน

รู ปภาพกิจกรรม

รู ปภาพกิจกรรม

โครงการทาสีโรงเรียน

โครงการทาสีโรงเรียน

(ใส่แค่ 1 ภาพ/ ซา้ โครงการได้แต่ไม่ซา้ วัน)

(ใส่แค่ 1 ภาพ/ ซา้ โครงการได้แต่ไม่ซา้ วัน)

ทาสีโรงเรียน วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 25XX

ทาสีโรงเรียน วันที่ 1 – 3 กันยายน 25XX

รู ปภาพกิจกรรม

รู ปภาพกิจกรรม

โครงการอ่านหนังสือให้คนตาบอด

บริจาคเลือด (ได้ 6 ชม / ครัง้ พร้อมแนบเอกสารประกอบ)

(ใส่แค่ 1 ภาพ/ ซา้ โครงการได้แต่ไม่ซา้ วัน)

(ใส่แค่ 1 ภาพ/ ซา้ โครงการได้แต่ไม่ซา้ วัน)

อ่านหนังสือให้คนตาบอด วันที่ 8 ตุลาคม 25XX

บริจาคเลือด วันที่ 14 ตุลาคม 25XX

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมฯ สาหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปี
โปรดเรียงเอกสารเพี่อส่ง ดังนี้
คาชี้แจง ด้วยสถานการณ์ โควิด 19 ทางฝ่ายทุนการศึกษาจะเอื้อประโยขน์ให้แก่นักศึกษาโดยไม่ต้องนาเอกสาร
ทั้ง 3 แบบ ด้านล่างส่งให้แก่คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ และอาจาร์ยที่ปรึกษา เซ็นรับรอง แต่ นักศึกษามี
ความจาเป็นต้อง Scan QR Code เพื่อทางฝ่ายจะได้นาข้อมูลเหล่านั้นส่งให้คณะกรรมการฯ ลงนามเอง ซึ่งจะแจ้ง
QR Code ให้ทราบต่อไป.. เอกสารทั้ง 3 แบบ มีดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ สาหรับนักศึกษาเก่า ส่งให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ เซ็นรับรอง
2. แบบฟอร์ม กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดของอาจาร์ยแนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
3. แบบบันทึกโครงการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสาประจาปีการศึกษา
...........................................................................................

1. แบบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ สาหรับนักศึกษาเก่า
2. แบบคายืนยันการกู้ยืมเงิน (ในระบบ Studentloan)
3. แบบคาขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 (พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 – 2 นิ้ว กรณีภาคพิเศษใช้รูปถ่ายสุภาพได้ )
4. รูปถ่ายบ้าน และแผนที่ ที่อยู่อาศัย
5. สาเนาบัตรประชาชน นักศึกษาผู้กู้ยืม
6. สาเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษาผู้กู้ยืม
7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
8. ใบผลการเรียนตามภาคเรียน (พิมพ์ทุกหน้า)
9. เอกสารตรวจสอบยอดหนี้
10. หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง (พร้อมภาพกิจกรรม)
11. สาเนาบัตรประชาชนของ บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง
12. สาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง
13. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
14. สาเนาใบมรณะบัตร / สาเนาใบหย่า (ถ้ามี)
15. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 (ถ้ามี)
16. หนังสือรับรองสถานภาพ (ถ้ามี)
17. หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ที่ทางานประจา (ถ้ามี)
18. สาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง (ถ้ามี)
19. ใบแจ้งความจานงลงรายวิชา (เฉพาะกู้เกินหลักสูตรแบบไม่ครบครั้ง และ กู้เกินหลักสูตรแบบครบครั้ง)
20. ใบชี้แจงเหตุผล ประกอบการขอกู้เกินหลักสูตร (เฉพาะกู้เกินหลักสูตรแบบครบครั้ง)
……………………………………………………………….

ตัวอย่างการกรอก แบบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืม 7 ขั้นตอน
1.ระบุเกรดเฉลี่ยรวม
2.เลือกให้ถูกต้อง

กยศ. กาหนด ดังนี้

3.ระบุให้ชัดเจนโดยดูจากรายได้ผู้ปกครอง

 ลักษณะที่ 1  ลักษณะที่ 2

360,000/ปี

ชื่อ – สกุล นักศึกษาผูก้ ยู้ ืม
ระบุ
ระบุ

4.เลือกให้ถูกต้อง
5.กรอกให้ชัดเจน โดยเฉพาะเบอร์มือถือ
ต้องสามารถติดต่อได้จริง

6.เว้นไว้ ไม่ต้องกรอกใดๆ

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

ตัวอย่าง การกรอกแบบคาขอกูย้ ืมเงิน (ลักษณะที่ 1 กยศ. เดิม) รูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้ ให้ผกู้ ยู้ ืดถือแนวการ กรอกข้อมูลด้านล่างนี ้ เป็ นหลัก

คลิกเลือกคณะที่จะเรียน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์





- นศ.ขึน้ ชัน้ ปี ไม่วา่ จะหลักสูตรใดก็ตาม ให้กรอกโครงการปกติ เท่านัน้



- นักศึกษาขึน้ ชัน้ ปี กรอกตามความเป็ นจริง

กรอกรหัส นศ. 12 หลักให้ถกู ต้อง
เบอร์โทรศัพท์ ต้องติดต่อได้จริงเท่านัน้ !!

เลือกเพียง 1 ข้อ ซึ่งต้องตรงกับความเป็ นจริง

ต้องกรอกทุกข้อให้ครบถ้วนทุกข้อ
รวมรายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน
360,000 บาท/ปี
คลิก๊ เลือกตามความประสงค์ของผูก้ ู้
ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องฯ ไม่ตอ้ งคลิก๊ เพราะไม่มีผลใดๆ


เลือกเฉพาะ ธ.กรุงไทยเท่านัน้ และเลือกทาสัญญาแบบทั่วไป



ไม่ตอ้ งคลิก๊ ให้ขา้ มไป

1
3
2

ทาดังนี ้ 1. คลิ๊กยอมรับ 2. คลิ๊กบันทึกแบบ 3. คลิ๊กพิมพ์แบบ
จากนัน้ จะขึน้ หน้าจอใหม่ ให้ นศ.พิมพ์แล้วลงขื่อด้านล่างให้เรียบร้อยพร้อมส่ง จบ

ตัวอย่าง การกรอกแบบคาขอกูย้ มื เงิน (ลักษณะที่ 2 กรอ. เดิม) รูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้ ให้ผกู้ ยู้ ืดถือแนวการกรอกข้อมูล
ด้านล่างนี้ เป็ นหลัก
คลิกเลือกคณะที่จะเรียน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์





- นศ.ขึน้ ชัน้ ปี ไม่วา่ จะหลักสูตรใดก็ตาม ให้กรอกโครงการปกติ เท่านัน้
- นักศึกษาขึน้ ชัน้ ปี กรอกตามความเป็ นจริง



ต้องการ

กรอกรหัส นศ. 12 หลักให้ถกู ต้อง

กูค้ า่ ครองชีพ

เบอร์โทรศัพท์ ต้องติดต่อได้จริง !!

คลิก๊ ช่องนี ้
รายได้ทงั้ ครอบครัว
รวมแล้วเกิน
360,000 บาท / ปี
จะกูค้ า่ ครองชีพไม่ได้
เกิน 360,000 บาท / ปี
กูค้ ่าครองชีพไม่ได้

เบอร์โทรศัพท์ ต้องติดต่อได้จริง !!

คลิก๊ เลือกตามความประสงค์ของผูก้ ู้
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องฯ ไม่จาเป็ นต้องคลิก๊ เพราะไม่มีผลใดๆ


เลือกเฉพาะ ธ.กรุงไทยเท่านัน้ และเลือกทาสัญญาแบบทั่วไป



ไม่ตอ้ งคลิก๊ ปล่อยไว้

1.

3.
2.
ทาดังนี ้ 1. คลิก๊ ยอมรับ 2. คลิก๊ บันทึกแบบ 3. คลิก๊ พิมพ์แบบ
จากนัน้ จะขึน้ หน้าจอใหม่ ให้ นศ.พิมพ์แล้วลงขื่อด้านล่างให้เรียบร้อยพร้อมส่ง จบ

(นางสาว ตัง้ ใจ

เรียนจบจริง)

ติดรูปถ่ายชุด
นศ. ขนาดไม่
เกิน 2 นิว้
กรอกปี การศึกษา
และสถานศึกษาที่ตอ้ งการกู้

เลือกประเภทการกู้

ข้อ1.กรอก
ข้อมูลตาม
ความเป็ นจริง

ปริญญาตรี

ปี ท่จี ะศึกษา

ข้อ2 และ3.
สามารถเขียน
เหมือนกันได้
ข้อ4.ตอบข้อ
นีเ้ ท่านัน้
(ไม่เคยสาเร็จฯ)

ตัวอย่างการกรอก
ข้อ5.สาหรับ นศ.
ที่ได้รบั ทุนเท่านัน้
นศ.อื่นเขียน
ลงในช่อง 
นี ้ ค่ะ

2561
2562

นักศึกษาทุน มธบ.
นักศึกษาทุน มธบ.

ทุนเรียนดี 50%
ทุนเรียนดี 50%

 ลักษณะที่ 1  ลักษณะที่ 2

ข้อ6.หากเคยกู้
กรุณาตอบโดยดู
ตัวอย่างเป็ นหลัก
แต่ถา้ ไม่เคยกู้
เขียน ลงใน
ช่อง  เท่านัน้

2558-2560

มัยธมศึกษาตอนปลาย

2561
2562

3,000
3,000

ตัวอย่างการกรอก

ม.4 – ม.6

โรงเรียนวัดตัง้ ใจเรียนดี

--

ปริญญาตรี

ปี 1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

--

ปริญญาตรี

ปี 1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

--

ชื่อผูป้ กครอง (กรอกแค่ คนเดียวเท่านัน้ )
(เช่น) บิดา
500.ข้อ9. กรอก
ข้อมูลบิดาให้
ครบถ้วน
กรณี นศ.
ไม่ได้อยู่กบั
บิดา ข้อ9. เว้น
ไว้คะ่
กรณี บิดา
ทางานมีรายได้
ประจา ให้ใช้
ฐานเงินเดือน
คูณ 12
ข้อ10. กรอก
ข้อมูลมารดา
ให้ครบถ้วน
กรณี นศ.
ไม่ได้อยู่กบั
มารดา ข้อ10.
เว้นไว้คะ่
กรณี มารดา
ทางานมีรายได้
ประจา ให้ใช้
ฐานเงินเดือน
คูณ 12
แยกกัน
ข้อ 11. เลือกตอบได้คือ อยู่ดว้ ยกัน หรือ หย่า
(กรณี ทัง้ 2 ท่านเลิกกันโดยไม่ได้จดทะเบียน กรุณาเลือก อื่นๆ และ กรอกตามตัวอย่างค่ะ )

ข้อ12. กรอกตามความเป็ นจริง ตัวอย่างเช่น นศ.มีพี่นอ้ ง 6 คน โดย คนที่ 1 ถึงแก่กรรม คนที่ 2 ทางานบริษัท
คนที่ 3 ค้าขาย คนที่ 4 ว่างงาน นศ.เป็ นคนที่ 5 และคนที่ 6 อายุ 3 ขวบยังไม่เข้าเรียน กรอกดังนี ้
หมายเหตุ พี่นอ้ งที่สามารถ นามากรอกได้ ต้องเป็ น บิดา-มารดา เดียวกัน เท่านัน้
6

1

4

2

5

5

หญิง

17

ปี 1

มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์

6

ชาย

3

--

--

2
1

--

2
3

ชาย
ชาย
หญิง

15
20
19

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปวช.

ถึงแก่กรรม
บริษัท มั่นคงแน่นอน จากัด

15,000.-

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ค้าขายทั่วไป

12,000.-

4

ชาย

18

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ว่างงาน

--

ข้อ14. กรอก
ข้อมูลผูป้ กครอง
ให้ครบถ้วน
กรณี กรอก ข้อ9.
หรือ ข้อ10. แล้ว
ข้อ.14 เว้นไว้คะ่

(เช่น) คุณป้า

กรณี
ผูป้ กครอง
ทางานมีรายได้
ประจา ให้ใช้
ฐานเงินเดือน
คูณ 12
กรณี นศ. อยู่กบั บิดาบุญธรรม หรือ คุณแม่บญ
ุ ธรรม ให้กรอก ข้อ14. โดยเว้น ข้อ 9. และ ข้อ 10. ไว้คะ่

กรณี นศ. ใช้คสู่ มรสที่จดทะเบียนสมรส เป็ นผูป้ กครองแทนบิดา มารดา ต้องกรอกข้อ15. ให้ครบถ้วน
หาก กรอก ข้อ9. หรือ ข้อ10. หรือ ข้อ.14 แล้ว ข้อ 15. เว้นไว้คะ่

กรณี คูส่ มรส
ทางานมีรายได้
ประจา ให้ใช้
ฐานเงินเดือน
คูณ 12

ให้ นศ. เลือก
กา  ลงหน้า
ข้อที่ตอ้ งการ
ยกเว้น
ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องฯ
ไม่ตอ้ งเลือก
ค่ะ

ลงชื่อ นศ. ผูก้ ยู้ ืม และวันที่เอกสาร
ค่ะ .. จบ การกรอกแบบ กยศ. 101

รูปถายบานที่อยูปจจุบัน ของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง ไมจําเปนตองตรงกับทะเบียนบานหรือบัตรประชาชน
ถ่ายภาพที่อยูป่ ั จจุบนั
ขนาดประมาณ 4 X 6 นิว้
โดยถ่ายให้เห็นพืน้ ดินถึงหลังคา
ตามภาพตัวอย่างด้านข้าง
(คอนโดมิเนียม,ทาวน์เฮ้าส์,บ้านเดีย่ ว,ห้องเช่า)

ที่อยูปจจุบัน ของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง

นศ. สามารถวาดแผนที่บา้ น หรือ ใช้ ภาพจาก Google map แล้วนํามาแปะ ก็ได้
ตัวอย่าง ใช้ภาพจาก Google map แล้ววาด ตําแหน่งบ้านเพิ่มเติม
โดยเห็นเส้นทางไป วัด หรือ โรงเรียน ซี่งถือเป็ นสถานที่สาํ คัญ

บ้าน

ขอขอบคุณที่มาของภาพ
www.sansiri.com/thai/คอนโดมิเนียม
www.sansiri.com/thai/ทาวน์โฮม
www.baanlaesuan.com/125988/diy/little-home/rural-housing
www.renthub.in.th/หอพักสี สม้ -อุตสาหกรรมสุ รนารี

สำเนำบัตรประชำชน
ของนักศึกษำผูก้ ยู้ ืมกองทุนฯ
(บัตรประชำชนต้องไม่หมดอำยุ)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
ของนักศึกษำผูก้ ยู้ ืมกองทุนฯ

สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมี)
ของนักศึกษำผูก้ ยู้ ืมกองทุนฯ

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์ทุกหน้า ทั้งนี้ สามารถพิมพ์หน้า-หลัง ได้

ใบตรวจสอบยอดหนี ้

ในตัวอย่างที่เห็น ได้ตดั ชื่อ-สกุล ออกผูก้ อู้ อก
แต่ฉบับทีน่ ักศึกษาส่งจริง
ต้องมี ชื่อ-สกุล ของนักศึกษาผู้กู้ ในใบตรวจสอบยอดหนีด้ ้วย
................................................................................

นักศึกษาสามารถทําเอกสารฉบับนี ้ ได้จาก
www.studentloan.or.th
เลือกเมนู ตรวจสอบยอดหนี ้ > ตรวจสอบยอดหนี ้ (ธนาคารกรุงไทย)

ตัวอย่างเช่น ทำจิตอำสำในปี กำรศึกษำ 2562 แต่จะกูใ้ นปี กำรศึกษำ 2563
กรุณำกรอก 2562 เพรำะเป็ นปี ที่ปฏิบตั จิ ริง

ตัวอย่างการกรอกแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการฯ
2562

นำยทำจริง ใจซื่อตรง

โครงกำร
ปลูกป่ ำ

โครงกำรเก็บขยะ

เก็บกล่องนม

กวำดลำนวัด
ล้ำงห้องนำ้ วัด

6100

0103

0999

089- 999 - 9999

เขำใหญ่
จ.นครรำชสีมำ

15 - 16 ก.ย. 62

16

อธิบำยตำมควำมเข้ำใจของ
นักศึกษำ

นำยสอนสั่ง คนดี

อ.ที่ปรึกษำชมรมฯ ลำยเซ็น
095-596-XXXX พร้อมประทับตรำตำแหน่ง

ชำยหำดบำงแสน
จ.ชลบุรี

8 ต.ค. 62

8

อธิบำยตำมควำมเข้ำใจของ
นักศึกษำ

นส. ตัง้ ใจ จึงได้ดี

อ.ที่ปรึกษำชมรมฯ ลำยเซ็น
095-465-XXXX พร้อมประทับตรำตำแหน่ง

บ้ำน นักศึกษำ

12 ส.ค.
– 30 ต.ค. 62

15

เก็บ-ล้ำงทำควำมสะอำด-ตำกแดด
แล้วนำส่ง หน่วยงำนที่รบั ผิดชอบ
ต่อไป

วัดใหม่ทองเสน
เขตดุสิต กทม.

4 พ.ย. 62

3

กวำดลำนพืน้ ที่หน้ำโบสถ์ และ
ล้ำงห้องนำ้ 4 ห้อง

นส.สะอำด รักพืน้ ที่

อ.ชมรมกิจกรรม
095-596-XXXX

พระอำจำรย์
ยินดี ใฝ่ บุญ

เจ้ำคณะ 3
095-345-XXXX

ลำยเซ็น
พร้อมประทับตรำตำแหน่ง
ลำยเซ็น
พร้อมประทับวัด

ปล่อยไว้ ไม่ตอ้ งกรอกใดๆ

(ได้ 6 ชั่วโมง /ครัง้ พร้อมแนบเอกสารประกอบ)

สำเนำบัตรประชำชน
ของผูป้ กครอง/ผูค้ ำ้ ประกัน
(บัตรประชำชนต้องไม่หมดอำยุ)
อ้ำงอิงตำมข้อมูลที่นกั ศึกษำได้กรอกไว้ใน กยศ.101
เช่น ข้อ9 (บิดำ) , ข้อ10 (มำรดำ)
ข้อ14 (ผูป้ กครอง) , ข้อ15 (คูส่ มรสที่ถกู ต้องตำมกฎหมำย)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผูป้ กครอง/ผูค้ ำ้ ประกัน

สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมี)
ของผูป้ กครอง/ผูค้ ำ้ ประกัน

สำเนำใบหย่ำ (ถ้ำมี)
ของผูป้ กครอง/ผูค้ ำ้ ประกัน

สำเนำใบมรณะบัตร (ถ้ำมี)
ของผูป้ กครอง/ผูค้ ำ้ ประกัน

หนังสือรับรองเงินเดือนหรือ
สลิปเงินเดือน (ถ้ำมี)
ของผูป้ กครอง/ผูค้ ำ้ ประกัน
เอกสำรย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน
แต่ให้เลือกส่งเพียงเดือนเดียว
หมำยเหตุ
1. นักศึกษำอยูก่ บั บิดาและมารดา โดยทัง้ สองท่านทางานมีหนังสือรับรอง
หรือสลิปเงินเดือน นักศึกษำไม่ต้องทา กยศ 102
2. นักศึกษำอยูก่ บั บิดาและมารดา โดยคนหนึ่งคนใดทางานมีหนังสือรับรอง
หรือ สลิปเงินเดือน เพียงท่านเดียว นักศึกษำต้องทา กยศ 102 ด้วย
3. นักศึกษำอยูก่ บั ผู้ปกครอง หรือ คู่สมรสทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย โดย
ท่ำนนัน้ ทางานมีหนังสือรับรองหรือสลิปเงินเดือน นักศึกษำไม่ต้องทา กยศ 102
4. นักศึกษำอยูก่ บั ผู้ปกครอง หรือ คู่สมรสทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย โดย
ท่ำนนัน้ ทางานไม่มีหนังสือรับรองหรือสลิปเงินเดือน นักศึกษำต้องทา กยศ 102

กยศ.102 จําเป็ นต้องใช้ตอ่ เมื่อ>
1. บิดา,มารดา คนใดคนหนึ่งหรือทัง้ สองคน ของ นศ.ผูก้ ยู้ ืม ไม่มีหนังสือรับรองฯ หรือ สลิปเงินเดือน
2. นศ.ผูก้ ยู้ ืม ให้ ผูป้ กครอง หรือ คูส่ มรสที่ถกู ต้องตามกฎหมาย เป็ นผูค้ าํ้ ประกัน แทน บิดามารดา
แต่ ไม่มีหนังสือรับรองฯ หรือ สลิปเงินเดือน ก็จาํ เป็ นต้องใช้ กยศ.102 แผ่นนี ้ เช่นกัน
กรอก ข้อมูลผูร้ บั รองรายได้
(ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่รฐั )

-

กรอก
ข้อมูล บิดา
มารดา
เป็ นผูค้ าํ้
ประกันโดย
-อยู่ดว้ ยกัน
กรอกทัง้ คู่
-แยกกัน
กรอกคน
เดียว

นักศึกษา

ระบุช่ือผูก้ ู้ เช่น น.ส.ใจดี มีสขุ

-

ระบุ เช่น รับจ้างทั่วไป
กรอกที่อยู่ท่บี า้ น

ระบุ เช่น พนักงานบริษัท
กรอกที่อยู่บริษัท

-

-

-

-

-

อาชีพที่ไม่ใช่ลกู จ้างประจําไม่ตอ้ งกรอกช่องนี ้
เช่น 100,000.ระบุ เช่น บริษัท มั่นคงดี จํากัด

กรอก ข้อมูล
นศ. ผูก้ ยู้ ืม
เฉพาะกรณี
ใช้คสู่ มรสฯ
เป็ นผูค้ าํ้
ประกัน

เช่น 120,000.-

ระบุ เช่น ค้าขายทั่วไป
กรอกที่อยู่ท่บี า้ น

อาชีพที่ไม่ใช่ลกู จ้างประจําไม่ตอ้ งกรอกช่องนี ้

ระบุ เช่น เกษตรกร
กรอกที่อยู่ท่บี า้ น

อาชีพที่ไม่ใช่ลกู จ้างประจําไม่ตอ้ งกรอกช่องนี ้

ฐานเงินเดือน
คูณ 12
เช่น 80,000.-

เช่น 150,000.-

เฉพาะกรณี
นศ ไม่ได้อยู่
ในการดูแล
ของบิดา
มารดา ต้อง
ใช้ผปู้ กครอง
เป็ นผูค้ าํ้
ประกัน

ลายมือชื่อผูร้ บั รองรายได้ ต้องตรง กับ สําเนาบัตร (ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่รฐั )
หมายเหตุ 1. การกรอก กยศ.102 ให้ อ้างอิงข้อมูลจาก กยศ.101
2. เฉพาะ นศ.กู้ลักษณะที่ 1 รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยมื ทีป่ รากฎในเอกสารนี้ รวมกันต้องไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
2. หากกรอกผิดให้ใช้ปากกาขีดฆ่าแก้ไข ได้เท่านั้น แล้วมีลายมือเซ็นรับรองกํากับไว้โดย ผู้รับรอง ทุกจุดทีแ่ ก้ไข

ตัวอย่าง การกรอก หนังสือรับรองสถานภาพฯ

ชื่อ-สกุล ผูร้ บั รอง
กรุณา กรอก ข้อมูลทุกบรรทัด

ผูใ้ หญ่บา้ น

ระบุ

กา  เลือกอย่างใดอย่าง
ชื่อ-สกุล นักศึกษาผูก้ ยู้ ืม

เช่น พ่อ , น้า

ชื่อ-สกุล ผูป้ กครองซึ่งผูค้ าํ้ ประกันของนักศึกษา
กรุณา กรอก ข้อมูลทุกบรรทัด

ลายมือชื่อ ต้องตรงกับลายมือในเอกสารสําเนาบัตรผู้รับรอง
ชื่อ-สกุล ผูร้ บั รอง

หนังสือรับรองสถานภาพฯ ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. บิดา-มารดา แยกทางกันโดยมิได้จดทะเบียนหย่า
2. ผู้ปกครองเป็ นบุคคลอื่น ซึง่ ไม่ใช่บิดา-มารดา

ตัวอย่าง การกรอก หนังสือรับรองการไม่เป็ นผู้ทที่ าํ งานประจํา

ชื่อ-สกุล ผูร้ บั รอง
กรุณา กรอก ข้อมูลทุกบรรทัด

ชื่อ-สกุล นักศึกษาผูก้ ยู้ ืม
ลายมือชื่อ ต้องตรงกับลายมือในเอกสารสําเนาบัตรผู้รับรอง

เอกสารแผ่นนี้
สําหรับ นักศึกษาทีเ่ รียน ภาคพิเศษ เท่านั้น

ตัวอย่าง ส่งสําเนาบัตรผู้รับรอง (รายได้ , สถานภาพ , ไม่ทาํ งานประจํา)

ลายมือชือ่ ในบัตร ต้องตรงกับ ลายมือชือ่ ในใบรับรองฯ

บัตรต้องไม่หมดอายุ
หมายเหตุ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ อาจไม่เหมือนตามตัวอย่าง
ทัง้ นี้ ให้ดูลายมือชื่อเจ้าของบัตร(ถ้ามี) และวันหมดอายุ เป็ นสําคัญ

สําเนาหนังสือรับรองตําแหน่ง
ของผูร้ บั รอง
ใช้ในกรณี
บัตรประจําตัวของผูร้ บั รองหมดอายุ

จบ
ก่อนส่ง
กรุณาตรวจสอบเอกสารในมือ
กับตัวอย่างข้างต้นอีกครัง้ ว่าถูกต้องแล้ว
......................................

ขอบคุณค่ะ

