
 การกู้ยืมกองทุนเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 



เอกสารที่จ าเป็นต้องส่งเพื่อขอท าเรื่องกู้ยืม กยศ.  ทั้งนี้โปรดจัดเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 
เอกสารของนักศึกษาผูกู้ ้
  1.  ใบสมัครสีฟ้า (เอกสารประกอบการขอกู้ยืมฯ ส าหรับนักศึกษาใหม่) (ผู้กู้ ท่ีสมัครonline ไม่มีไม่เป็นไร) 

  2.  แบบค าขอกู้ยืม (กยศ.101)   (กรอกข้อความให้ครบถ้วน ตามตัวอย่าง) 

  3.  รูปถ่ายบ้าน + แผนที่ 

  4.  ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้กู้ยืม)  (ผู้กูล้งชื่อรับรองส าเนาทุกแผ่น) 

  5.  ส าเนาใบวุฒิการศึกษา (ท่ีระบุวันท่ีจบชัดเจน) (ผู้กูล้งชื่อรับรองส าเนาทุกแผ่น) 

  6.  ส าเนาสมุดบัญชีกรุงไทย (ผู้กู้ลงชื่อรับรองส าเนาทุกแผ่น) 

  7.  ใบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา + รูปประกอบการท ากิจกรรม  ( ไม่จ ากัดชั่วโมง )   

 
เอกสารของบิดา / มารดา / ผู้ปกครอง 
  8.  ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน (บิดา / ผู้ปกครอง)  (ลงชื่อรับรองทุกแผ่น ห้ามเซ็นแทน) 

  9.  สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีบิดา / ผู้ปกครอง มีเงินเดือนประจ า) (ถ้าเป็นส าเนา ลงชื่อรับรองส าเนา)    

10.  ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน  (มารดา)  (มารดาลงชื่อรับรองทุกแผ่น ห้ามเซ็นแทน) 

11.  สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีมารดามีเงินเดือนประจ า) (ถ้าเป็นส าเนา ลงชื่อรับรองส าเนา)  

12.  กรณี หย่า หรือ มรณะ หรือ เปลี่ยนชื่อ ต้องมี ส าเนาใบหย่า  หรือ  ส าเนาใบมรณะบัตร  หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ   

 
เอกสารรับรองจาก ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่รฐัวิสาหกิจ (กรณี บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง ไม่มีรายได้ประจ า) 
13.  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืม (กยศ.102)   ( ขา้ราชการ / เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ ลงนามรับรอง) 

14.  ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้  (ข้าราชการ/ เจ้าหน้าทีร่ัฐวิสาหกิจ ลงชื่อรับรองส าเนา ) 

 

เอกสารส าคัญ เพิ่มเติม   
15.  หนังสือยินยอม ฯ + ส าเนาบัตรประชาชน  (ผู้กู้ยืม)   (ผู้กูล้งชื่อในหนังสือยินยอมฯ และรับรองส าเนา) 

16.  หนังสือยินยอม ฯ + ส าเนาบัตรประชาชน  (บิดา / ผู้ปกครอง) (ลงชื่อในหนังสือยินยอมฯ และรับรองส าเนา) 

17.  หนังสือยินยอม ฯ + ส าเนาบัตรประชาชน  (มารดา)  (ลงชื่อในหนังสือยินยอมฯ และรับรองส าเนา) 



 

 

 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอกู้ยืมฯ ส าหรับนักศึกษาใหม่ หรือเรียกสั้นๆว่า “ใบสีฟ้า” 

ส่งเอกสารก่อนหนา้และหลงัวนันดั ไมค่วรเกิน 7 วนั 

ยื่นกู้ลักษณะที่ 1 รายได้รวมเกิน 360,000/ปี กู้ไม่ได้ 

ยื่นกู้ลักษณะที่ 2 รายได้รวมเกิน 360,000/ปี กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน  

ย่ืนกูล้กัษณะท่ี 1                    ย่ืนกูล้กัษณะท่ี 2  

เอกสารที่ต้องน าส่งของนักศึกษาผู้กู้แต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ขณะท าเรื่องกู้ 

ข้อ 1- 10 คือ เอกสารของนักศึกษาผู้กู้ 

ข้อ 11- 15 คือ เอกสารของผู้ปกครอง 

ข้อ 16 – 19 คือ เอกสารของผู้รับรอง 



 

 

 

 

ขอ้6.หากเคยกู ้
กรุณาตอบโดยดู
ตวัอยา่งเป็นหลกั 

แตถ่า้ไมเ่คยกู ้
เขียน  ลงใน
ช่อง  เทา่นัน้ 

 

2559-2561 มยัธมศกึษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 โรงเรยีนวดัตัง้ใจ -- 

ขอ้5.เขียน ลงใน
ช่อง ไม่เคยไดร้บั
ทนุการศกึษา 

ขอ้4.ตอบขอ้ 
นีเ้ทา่นัน้  
(ไมเ่คยส าเรจ็ฯ) 

 

ขอ้2 และ3.
สามารถเขียน
เหมือนกนัได ้

ขอ้1.กรอก
ขอ้มลูตาม
ความเป็นจรงิ 
 

ปรญิญาตร ี

นศ เขา้ใหม ่ช่องนีไ้มต่อ้งกรอก 

ปีที่จะศกึษา 

ปีที่จะศกึษา (กรณีปวสเทยีบโอนเขา้เรยีนปีแรก กรุณาใส ่ปี 1) 

เลือกประเภทการกู ้

กรอกปีการศกึษา 
และสถานศกึษาทีต่อ้งการกู ้

ติดรูปถ่ายชดุ 
นศ. ขนาดไม่
เกิน 2 นิว้ 
 

ตวัอยา่งการกรอก 



 

 

 

 

ช่ือผูป้กครอง (กรอกแค ่คนเดยีวเทา่นัน้)  
(เช่น) บิดา  

500.- 

ขอ้9. กรอก
ขอ้มลูบิดาให้
ครบถว้น 

กรณี นศ. 
ไมไ่ดอ้ยูก่บั 
บิดา ขอ้9. เวน้
ไวค้ะ่ 

 
กรณี บิดา
ท างานมีรายได้
ประจ า ใหใ้ช้
ฐานเงินเดือน 
คณู 12 

 

กรณี มารดา
ท างานมีรายได้
ประจ า ใหใ้ช้
ฐานเงินเดือน 
คณู 12 

 

ขอ้10. กรอก
ขอ้มลูมารดา
ใหค้รบถว้น 

กรณี นศ. 
ไมไ่ดอ้ยูก่บั 
มารดา ขอ้10. 
เวน้ไวค้ะ่ 

 

ขอ้ 11. เลอืกตอบไดค้ือ อยูด่ว้ยกนั หรอื หยา่  
(กรณี ทัง้ 2 ทา่นเลกิกนัโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีน กรุณาเลอืก อื่นๆ และ กรอกตามตวัอยา่งคะ่ ) 

แยกกนั  



 

 

 

 

5  

ขอ้12. กรอกตามความเป็นจรงิ  ตวัอยา่งเช่น นศ.มีพี่นอ้ง 6 คน  โดย คนที่ 1 ถึงแก่กรรม คนที่ 2 ท างานบรษัิท 
คนที่ 3 คา้ขาย คนที่ 4 วา่งงาน  นศ.เป็นคนที่ 5 และคนที่ 6 อาย ุ3 ขวบยงัไมเ่ขา้เรยีน  กรอกดงันี ้
หมายเหต ุพ่ีนอ้งที่สามารถ น ามากรอกได ้ตอ้งเป็น บิดา-มารดา เดียวกนั เทา่นัน้ 
 6  

2 
3 

หญิง  

หญิง  
ชาย  

17 

20 
19 

บรษัิท มั่นคงแนน่อน จ ากดั ปวช. 15,000.- 

มธัยมศกึษาปีที่ 6 คา้ขายทั่วไป 12,000.- 

ปี 1 มหาวิทยาลยั ธุรกิจบณัฑิตย ์

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. อยูก่บั บิดาบญุธรรม หรอื คณุแม่บญุธรรม ใหก้รอก ขอ้14. โดยเวน้ ขอ้ 9. และ ขอ้ 10. ไวค้ะ่ 
 

6 

1 

4 

ชาย  

ชาย  

ชาย  3 

ถึงแกก่รรม 

18 

15 มธัยมศกึษาปีที่ 3 -- 

มธัยมศกึษาปีที่ 6 วา่งงาน -- 

-- -- 



 

 

 

 

กรณี คูส่มรส
ท างานมีรายได้
ประจ า ใหใ้ช้
ฐานเงินเดือน 
คณู 12 

 

ลงช่ือ นศ. ผูกู้ย้ืม และวนัทีเอกสาร  
.. จบ การกรอกแบบ กยศ. 101 .. 
 

กรณี นศ. ใชคู้ส่มรสที่จดทะเบียนสมรส เป็นผูป้กครองแทนบิดา มารดา ตอ้งกรอกขอ้15.  ใหค้รบถว้น 

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

ให ้นศ. เลอืก
กา  ลงหนา้
ขอ้ที่ตอ้งการ 
ยกเวน้
คา่ใชจ้า่ย
เก่ียวเนื่องฯ 
ไมต่อ้งเลอืก
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 

ของ ผู้กู้ยมื กองทนุเงินใหกู้ยื้มเพ่ือกำรศกึษำ 

 

 

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ลงลำยมือช่ือ 

(บตัรประชำชนท่ีสง่ตอ้งไมห่มดอำย)ุ 

 
อำ้งองิที่มำ รูปภำพ = https://www.thairath.co.th/news/politic/1269122 



 

หน้าแรก ทะเบยีน

บำ้น 

หน้าทีม่ี ช่ือนักศึกษา 



 



 



  

           



 

 

  

ตัวอย่างเช่น ทาํจิตอาสาในปีการศกึษา 2562 แตจ่ะกูใ้นปีการศกึษา 2563  

กรุณากรอก 2562 เพราะเป็นปีท่ีปฏิบตัจิรงิ  

2562 

นายทาํจรงิ  ใจซื่อตรง 

ตัวอย่างการกรอกแบบบันทกึการเข้าร่วมโครงการฯ 

โครงการ 
ปลกูป่า 

เขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา 

 

15 - 16 ก.ย. 62 16 
อธิบายตามความเขา้ใจของ

นักศกึษา 
นายสอนสั่ง คนด ี

อ.ที่ปรกึษาชมรมฯ 

095-596-XXXX 

ลายเซ็น  
พรอ้มประทบัตราตาํแหน่ง 

โครงการเก็บขยะ 
ชายหาดบางแสน 

จ.ชลบุร ี

 

 8 ต.ค. 62 8 
อธิบายตามความเขา้ใจของ

นักศกึษา 
นส. ตัง้ใจ  จงึไดดี้ 

อ.ที่ปรกึษาชมรมฯ 

095-465-XXXX 

ลายเซ็น  
พรอ้มประทบัตราตาํแหน่ง 

เก็บกล่องนม บา้น นักศกึษา 

 

12 ส.ค.  
– 30 ต.ค. 62 

15 

เก็บ-ลา้งทาํความสะอาด-ตากแดด 

แลว้นาํส่ง หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

ต่อไป 
นส.สะอาด รกัพืน้ที่ 

อ.ชมรมกิจกรรม 

095-596-XXXX 

ลายเซ็น  
พรอ้มประทบัตราตาํแหน่ง 

กวาดลานวดั 

ลา้งหอ้งนํา้วดั 

วดัใหม่ทองเสน 
เขตดสิุต กทม. 

 

4 พ.ย. 62 3 
กวาดลานพืน้ที่หนา้โบสถ ์และ

ลา้งหอ้งนํา้ 4 หอ้ง 

พระอาจารย ์
ยินดี ใฝ่บุญ 

เจา้คณะ 3 

095-345-XXXX 

ลายเซ็น  
พรอ้มประทบัวดั 

6100         0103        0999 089- 999 - 9999 

-นศ.แรกเขา้ปี 1 ทาํจิตอาสา เพียง 1 กิจกรรม ไมจ่าํกดั ชั่วโมง  

ในตารางดา้นลา่งเป็นเพียงตวัอย่างเท่านัน้ ดงันัน้ นศ.ทาํแคข่อ้เดียวค่ะ 

 สาํหรบั นศ.แรกเขา้ปี1 ขอ่งนีไ้มต่อ้งกรอกคะ่ 



        

(ได 6 ชั่วโมง /ครัง้ พรอมแนบเอกสารประกอบ) 



 

ส ำเนำบตัรประชำชน 

ของ  ผู้ปกครอง 

 

 

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ลงลำยมือช่ือ 

(บตัรประชำชนท่ีสง่ตอ้งไมห่มดอำย)ุ 
 

 

 

 

อำ้งองิที่มำ รูปภำพ = https://www.thairath.co.th/news/politic/1269122 



 

หน้าแรก ทะเบยีน

บำ้น 

หน้าทีม่ ีช่ือผู้ปกครอง 



 

หนงัสือรบัรองเงินเดือนหรอื 

สลปิเงินเดือน  

ของผูป้กครอง 
เอกสารยอ้นหลงัไดไ้มเ่กิน 3 เดือน  

แตใ่หเ้ลือกสง่เพียงเดือนเดียว 

หมายเหต ุ

1.  นกัศกึษาอยู่กบั บดิาและมารดา โดยทัง้สองท่านท างานมีหนงัสือรบัรองหรอืสลปิ

เงินเดือน   นกัศกึษาไมต่อ้งท า กยศ 102 

2.   นกัศกึษาอยู่กบั บดิาและมารดา โดยคนหนึ่งคนใดท างานมีหนงัสือรบัรองหรอื 

สลปิเงินเดือน เพียงทา่นเดียว  นกัศกึษาตอ้งท า กยศ 102 ดว้ย 

3.   นกัศกึษาอยู่กบั ผูป้กครอง หรอื คู่สมรสท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยทา่นนัน้

ท างานมีหนงัสือรบัรองหรอืสลปิเงินเดือน   นกัศกึษาไมต่อ้งท า กยศ 102 

4.   นกัศกึษาอยู่กบั ผูป้กครอง หรอื คู่สมรสท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยทา่นนัน้

ท างานไมม่หีนงัสอืรบัรองหรอืสลปิเงินเดือน   นกัศกึษาตอ้งท า กยศ 102 



 

 

นกัศกึษา -   

กรอก ขอ้มลูผูร้บัรองรายได ้ 

(ขา้ราชการ , เจา้หนา้ที่รฐั) 

กรอก ขอ้มลู 

นศ. ผูกู้ย้ืม 

เฉพาะกรณีให้

คูส่มรสฯ  

เป็นผูป้กครอง  

เฉพาะกรณี นศ 

ไมไ่ดอ้ยูใ่นการ

ดแูลของบิดา 

มารดา ตอ้งให้

พี่ปา้นา้อาเป็น

ผูป้กครอง 

ลายมือช่ือผูร้บัรองรายได ้ตอ้งตรง กบั ส าเนาบตัร (ขา้ราชการ , เจา้หนา้ที่รฐั) 

ผูกู้ยื้มฯ ท่ีตอ้งใช ้เอกสาร กยศ.102 ตอ้งมีเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บดิา,มารดา คนใดคนหนึ่งหรือทัง้สองคน ของ นศ.ผูกู้ยื้ม ไม่มีหนงัสอืรบัรองฯ หรือ สลปิเงนิเดือน  

2. นศ.ผูกู้ยื้ม ให ้พ่ีปา้นา้อา หรือ คูส่มรสท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นผูป้กครอง แทนบิดามารดา 

    แต ่ไม่มีหนงัสอืรบัรองฯ หรือ สลิปเงนิเดอืน ก็จ  าเป็นตอ้งใช ้ กยศ.102 แผน่นี ้เชน่กนั 

 

 

อาชีพที่ไมใ่ชล่กูจา้งประจ าไมต่อ้งกรอกชอ่งนี ้

กรอก 

ขอ้มลู บิดา

มารดา 

เป็น

ผูป้กครอง

โดย 

-อยูด่ว้ยกนั

กรอกทัง้คู ่

-แยกกนั

กรอกคน

เดียว 

ระบ ุเชน่ รบัจา้งทั่วไป 

ระบ ุเชน่ พนกังานบรษัิท 

ระบ ุเชน่ คา้ขายทั่วไป 

ระบ ุเชน่ บรษัิท มั่นคงดี จ  ากดั 
กรอกที่อยูบ่รษัิท 

เชน่ 120,000.-  

ฐานเงินเดือน 

คณู 12  อาชีพที่ไมใ่ชล่กูจา้งประจ าไมต่อ้งกรอกชอ่งนี ้

อาชีพที่ไมใ่ชล่กูจา้งประจ าไมต่อ้งกรอกชอ่งนี ้

กรอกที่อยูท่ี่บา้น 

กรอกที่อยูท่ี่บา้น 

ระบ ุเชน่ เกษตรกร 

เชน่ 100,000.-  

เชน่ 80,000.-  

เชน่ 150,000.-  
กรอกที่อยูท่ี่บา้น 

หมายเหตุ  1. การกรอก กยศ.102 ให้ อ้างอิงขอ้มูลจาก กยศ.101 

    2. เฉพาะ นศ.กู้ลักษณะที่ 1  รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยมื ที่ปรากฎในเอกสารนี้ รวมกนั ต้องไมเ่กนิ 360,000 บาท ตอ่ปี 
               2. หากกรอกผิดให้ใช้ปากกาขีดฆา่แก้ไข ได้เท่าน้ัน แลว้มีลายมือเซ็นรับรองก ากับไว้โดย ผู้รับรอง ทุกจุดที่แก้ไข 

ระบชุื่อผูกู้ ้เชน่     น.ส.ใจดี   มีสขุ 

-   
-   

-   
-   -   

-   -   
-   

-   
-   



 

 

             

 

             

 

ตัวอย่าง ส่งสาํเนาบัตรผู้รับรอง (รายได้ , สถานภาพ , ไม่ทาํงานประจาํ) 

ลายมอืชือ่ในบัตร ต้องตรงกับ ลายมอืชือ่ในใบรับรองฯ 

บัตรต้องไม่หมดอาย ุ

หมายเหตุ บัตรประจาํตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ อาจไม่เหมอืนตามตัวอย่าง 

ทัง้นี ้ใหดู้ลายมอืช่ือเจ้าของบัตร(ถ้าม)ี และวันหมดอายุ เป็นสาํคัญ 



 

บำ้น 

9 สงิหำคม 25XX 

ส ำหรบั นกัศกึษำ 

 

กรุณำกรอกใหถ้กูตอ้ง และครบถว้น 

ไมต่อ้งกรอก ( เวน้ไว ้) 

ลำยมือช่ือนกัศกึษำ ตวับรรจง 

ลำยมือช่ือนกัศกึษำ ลำยเซ็น 



          

 

 

ส ำเนำบตัรประชำชน 

ของ ผู้กู้ยมื กองทนุเงินใหกู้ยื้มเพ่ือกำรศกึษำ 

 

 

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ลงลำยมือช่ือ 

(บตัรประชำชนท่ีสง่ตอ้งไมห่มดอำย)ุ 

 
อำ้งองิที่มำ รูปภำพ = https://www.thairath.co.th/news/politic/1269122 



 

บำ้น 

9 สงิหำคม 25XX 

ส ำหรบั บิดำ / มำรดำ /ผูป้กครอง 

 

กรุณำกรอกใหถ้กูตอ้ง และครบถว้น 

ช่ือ – สกลุ ของนกัศกึษำ 

ลำยมือช่ือผูป้กครอง ตวับรรจง 

ลำยมือช่ือผูป้กครอง ลำยเซ็น 



 

ส ำเนำบตัรประชำชน 

ของ  ผู้ปกครอง 

 

 

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ลงลำยมือช่ือ 

(บตัรประชำชนท่ีสง่ตอ้งไมห่มดอำย)ุ 
 

 

 

 

อำ้งองิที่มำ รูปภำพ = https://www.thairath.co.th/news/politic/1269122 


