
 

 

 

ตัวอยางเอกสารประกอบการขอกูยืมฯ สําหรับนักศึกษาใหม หรือเรียกสั้นๆวา “ใบสีฟา” 

ส่งเอกสารก่อนหนา้และหลงัวนันดั ไม่ควรเกิน 7 วนั 

ยื่นกูลักษณะท่ี 1 รายไดรวมเกิน 360,000/ป กูไมได 

ยื่นกูลักษณะท่ี 2 รายไดรวมเกิน 360,000/ป กูไดเฉพาะคาเลาเรียน  

ย่ืนกูล้กัษณะท่ี 1                    ย่ืนกูล้กัษณะท่ี 2  

เอกสารท่ีตอ้งนาํส่งของนกัศกึษาผูกู้แ้ต่ละคนอาจไม่เหมือนกนั 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการสมัภาษณข์ณะทาํเร่ืองกู ้
ขอ้ 1- 10 คือ เอกสารของนกัศกึษาผูกู้ ้

ขอ้ 11- 15 คือ เอกสารของผูป้กครองซึง่มีสิทธ์ิ เป็นผูค้ ํา้ประกนั 
ขอ้ 16 – 19 คือ เอกสารของผูร้บัรอง (ไม่ใช่ผูค้ ํา้ประกนั) 



 

 

 

 

ขอ้6.หากเคยกู ้

กรุณาตอบโดยดู

ตวัอย่างเป็นหลกั 

แตถ่า้ไม่เคยกู ้

เขียน  ลงใน

ช่อง  เท่านัน้ 

 

2559-2561 มยัธมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 โรงเรียนวดัตัง้ใจเรียนดี -- 

2562 ปริญญาตรี ปี 1 มหาวทิยาลยัไมรู่จ้บ -- 

ขอ้5.เขียน ลงใน

ช่อง ไมเ่คยไดร้บั

ทุนการศกึษา 

ขอ้4.ตอบขอ้ 

นีเ้ท่านัน้  

(ไม่เคยสาํเรจ็ฯ) 

 

ขอ้2 และ3.

สามารถเขียน

เหมือนกนัได ้

ขอ้1.กรอก

ขอ้มลูตาม

ความเป็นจรงิ 

 
ปรญิญาตรี 

นศ เขา้ใหม ่ช่องนีไ้มต่อ้งกรอก 

ปีที่จะศกึษา 

ปีท่ีจะศกึษา (กรณีปวสเทียบโอนเขา้เรียนปีแรก กรุณาใส ่ปี 1) 

เลือกประเภทการกู ้

กรอกปีการศกึษา 
และสถานศกึษาท่ีตอ้งการกู ้

ตดิรูปถ่ายชดุ 

นศ. ขนาดไม่

เกิน 2 นิว้ 

 

ตวัอย่างการกรอก 



 

 

 

 

ช่ือผูป้กครอง (กรอกแค ่คนเดียวเท่านัน้)  

(เช่น) บดิา  
500.- 

ขอ้9. กรอก

ขอ้มลูบดิาให้

ครบถว้น 

กรณี นศ. 

ไมไ่ดอ้ยู่กบั 

บดิา ขอ้9. เวน้

ไวค้ะ่ 

 
กรณี บดิา

ทาํงานมีรายได้

ประจาํ ใหใ้ช้

ฐานเงินเดือน 

คณู 12 

 

กรณี มารดา

ทาํงานมีรายได้

ประจาํ ใหใ้ช้

ฐานเงินเดือน 

คณู 12 

 

ขอ้10. กรอก

ขอ้มลูมารดา

ใหค้รบถว้น 

กรณี นศ. 

ไมไ่ดอ้ยู่กบั 

มารดา ขอ้10. 

เวน้ไวค้ะ่ 

 

ขอ้ 11. เลือกตอบไดคื้อ อยู่ดว้ยกนั หรือ หย่า  

(กรณี ทัง้ 2 ท่านเลกิกนัโดยไมไ่ดจ้ดทะเบียน กรุณาเลือก อ่ืนๆ และ กรอกตามตวัอย่างคะ่ ) 

แยกกนั  



 

 

 

 

5  

ขอ้12. กรอกตามความเป็นจรงิ  ตวัอย่างเชน่ นศ.มีพ่ีนอ้ง 6 คน  โดย คนท่ี 1 ถึงแก่กรรม คนท่ี 2 ทาํงานบรษัิท 

คนท่ี 3 คา้ขาย คนท่ี 4 วา่งงาน  นศ.เป็นคนท่ี 5 และคนท่ี 6 อาย ุ3 ขวบยงัไมเ่ขา้เรียน  กรอกดงันี ้

หมายเหต ุพ่ีนอ้งท่ีสามารถ นาํมากรอกได ้ตอ้งเป็น บดิา-มารดา เดียวกนั เท่านัน้ 

 6  

2 

3 

หญิง  

หญิง  

ชาย  

17 

20 

19 

บรษัิท มั่นคงแน่นอน จาํกดั 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

ทาํงานมีรายได้

ประจาํ 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

ทาํงานมีรายได้

ประจาํ ใหใ้ช้

ฐานเงินเดือน 

คณู 12 

 

ลงช่ือ นศ. ผูกู้ยื้ม และวนัทีเอกสาร

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


  

           



 

 

  

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) 



หนงัสือรบัรองเงินเดือนหรอื 

สลิปเงินเดือน (ถา้มี) 

ของผูป้กครอง/ผูค้  า้ประกนั 
เอกสารย้อนหลังได้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

แต่ใหเ้ลอืกส่งเพยีงเดอืนเดยีว 

หมายเหต ุ

1.  นกัศกึษาอยูก่บั บิดาและมารดา โดยทัง้สองทา่นท างานมีหนงัสือรบัรองหรอืสลิป

เงินเดือน   นกัศกึษาไมต่อ้งท า กยศ 102 

2.   นกัศกึษาอยูก่บั ผูป้กครอง หรอื คูส่มรสที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยทา่นนัน้

ท  างานมีหนงัสือรบัรองหรอืสลิปเงินเดือน   นกัศกึษาไมต่อ้งท า กยศ 102 

 

3.   นกัศกึษาอยูก่บั บิดาและมารดา โดยคนหนึ่งคนใดท างานมีหนงัสือรบัรองหรอื 

สลิปเงินเดือน เพียงทา่นเดียว  นกัศกึษาตอ้งท า กยศ 102 ดว้ย 

4.   นกัศกึษาอยูก่บั ผูป้กครอง หรอื คูส่มรสที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยทา่นนัน้

ท  างานไมมี่หนงัสือรบัรองหรอืสลิปเงินเดือน   นกัศกึษาตอ้งท 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 



 
จบ 
ก่อนสง่ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารในมือ 

กบัตวัอยา่งขา้งตน้อีกครัง้วา่ถกูตอ้งแลว้  

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

ขอบคณุคะ่ 


