
 
 

ขัน้ตอนส ำหรบัผู้ประสงคข์อกู้ยืม กรอ. ประเภท  ผู้กู้รำยใหม่ ปี 1 (รหสั 58) 
(กู้ได้เฉพำะนิสิตชัน้ปีท่ี 1 รหสันิสิต 58 เท่ำนัน้) 

 
ขัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีนก ำหนดรหสัผำ่น  เขำ้เวป กยศ.  www.studentloan.or.th  
                (ส ำหรบัผูท้ีย่งัไม่เคยเขำ้ไปลงทะเบยีนตัง้รหสัผำ่นมำก่อน เท่ำนัน้) 
 
ขัน้ตอนที ่2  เขำ้เวป กยศ. อกีครัง้  เขำ้ไปยื่นแบบค ำขอกู ้เลอืก กู ้แบบ กรอ. 
  (***กรณี ยื่นกูย้มืแบบ กยศ.มำก่อนแลว้ ใหเ้ขำ้ไปยกเลกิแบบค ำขอใน กยศ.ก่อน 

แลว้เขำ้ไปใหม่***) 
 

ขัน้ตอนที ่3  บนัทกึขอ้มลูขอกูย้มืและพมิพ์แบบค ำขอกู ้ดงักล่ำวออกมำ 1 ฉบบั **หากไม่มีรหสันิสิตใหใ้ส่

เลขบตัรประชาชนไปก่อน แลว้ค่อยกลบัไปแก ้
ขัน้ตอนที ่4  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน  และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  ของนิสติ / บดิำ และมำรดำ  

 หรอืผูป้กครอง หรอืผูอุ้ปกำระ(หำกไม่มบีดิำ/มำรดำ) /ใบแสดงกจิกรรมจติอำสำ/ 
 ใบ รบ.2 

ขัน้ตอนที ่5 ม ี2 กรณี 
5.1 กูค้่ำเทอมอย่ำงเดยีว (กรณีรำยไดผู้ป้กครองเกนิ 200,000  บำทต่อปี    
   หรอืไม่เกนิแต่ประสงคก์ูค้่ำเทอมอย่ำงเดยีว)  ไม่ ตอ้งใชเ้อกสำรรบัรองรำยได้ 

   5.2 กูค้่ำครองชพีดว้ย (กรณีรำยได้ผูป้กครองไม่เกนิ 200,000  บำทต่อปี) 
     ใช ้หนงัสอืรบัรองรำยได้ผูป้กครอง 

          (**หำกบดิำ/มำรดำ ประกอบอำชพีรบัจำ้ง คำ้ขำย เกษตรกร อื่นๆ) 
                     (กยศ 102 ดำ้นล่ำง)   ไปใหข้ำ้รำชกำร/รฐัวสิำหกจิ (พรอ้มแนบส ำเนำบตัร 

     ขำ้รำชกำรของผูร้บัรองมำดว้ย) 
             (***ส ำหรบัผูท้ีบ่ดิำ/มำรดำ ประกอบอำชพีรบัรำชกำร รฐัวสิำหกจิ บรษิทัหำ้ง 
                           รำ้นโรงงำน ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองเงนิเดอืนจำกหน่วยงำนนัน้ ๆ  

ขัน้ตอนที ่6  น ำมำส่งทีฝ่่ำยกจิกำรนิสติ อำคำร 9  หอ้ง 9208  ตัง้แต่วนัที ่4 – 26 ส.ค. 58 
ขัน้ตอนที ่7  ประกำศรำยชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กรอ.  วนัที ่7 ก.ย. 58 เวลำ 20.00 น. 

กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

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


 
เงื่อนไขกำรกู ้กรอ. 

 
1.ไม่จ ำกดัรำยไดผู้ป้กครอง 
2.เรยีนในสำขำดงัต่อไปนี้ 

ล/ด สำขำทีย่ื่นกู ้กรอ.ได้ รหสัสำขำจำก
กรอ. 

1 กำรจดักำรโลจสิตกิส์ 1910 
2 กำรบญัชบีรหิำร 0163 
3 กำรจดักำรโรงแรมและท่องเทีย่ว 0100 
4 วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 0886 
5 วทิยำศำสตรส์ิง่แวดลอ้ม 0951 
6 เทคโนโลยสีำรสนเทศ 1423 
7 เคม ี 1283 
8 ฟิสกิส ์ 0716 
9 คณิตศำสตรป์ระยุกต์ 0360 
10 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 0886 
11 วศิวกรรมเครื่องกล 1037 
12 วศิวกรรมไฟฟ้ำ 1062 
13 วศิวกรรมอุตสำหกำร 1032 
14 วศิวกรรมเครื่องกลและกำรผลติ 1960 
15 วศิวกรรมโยธำและสิง่แวดลอ้ม 1962 
16 วทิยำศำสตรก์ำรเดนิเรอื 2451 
17 วศิวกรรมต่อเรอืและเครื่องกลเรอื 0999 

 

**มขีอ้สงสยัสอบถำมเพิม่เตมิที ่โทร.038-354580 ต่อ 2634 ,2667  
ในวนัและเวลำรำชกำรเท่ำนัน้**  



กยศ. 102 

 
 

 
         วนัท่ี..............เดือน..........................พ.ศ..............  

   

ขา้พเจา้(ช่ือผูรั้บรองรายได)้ ..............................................................................................ตาํแหน่ง ...................................... 
สถานที่ทาํงาน ...........................................................................................................เลขที ่...............................หมู่ที่ .......................... 
ตรอก/ซอย ......................................ถนน .................................................ตาํบล/แขวง ........................................................................ 
อาํเภอ/เขต .........................................จงัหวดั ..............................................รหัสไปรษณีย ์..................โทรศพัท ์................................ 

ขอรับรองวา่  นิสิต นาย/นางสาว....................................................................................ประกอบอาชีพ ................................ 
สถานที่ทาํงาน .....................................................เลขที่ .............. หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................ถนน...................................... 
ตาํบล/แขวง ..........................................อาํเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั......................................................... 
รหัสไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ.....................................................................บาท 

บิดา  ช่ือ ............................................................................................................................ � ยงัมีชีวติอยู่  � ถึงแก่กรรม   
ประกอบอาชีพ ......................................................ตาํแหน่ง....................................สถานที่ทาํงาน ..................................................... 
เลขที่ ...................... หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................................................ 
ตาํบล/แขวง ...........................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั.................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ....................................................................บาท 

มารดา ช่ือ ............................................................................................................................ � ยงัมีชีวติอยู่  � ถึงแก่กรรม   
ประกอบอาชีพ ......................................................ตาํแหน่ง....................................สถานที่ทาํงาน ..................................................... 
เลขที่ ...................... หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................................................ 
ตาํบล/แขวง ...........................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั.................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ....................................................................บาท 

        ผูป้กครอง (กรณีที่มิใช่บิดา–มารดา) ช่ือ................................................................................................................................. 
ประกอบอาชีพ ...........................................ตาํแหน่ง....................................สถานที่ทาํงาน ................................................................ 
เลขที่ ...................... หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................................................. 
ตาํบล/แขวง .............................................อาํเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................................... 
รหัสไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ...................................................................บาท 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความ 
อนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา 

 
            ลงช่ือ ....................................................................... 
                    (.....................................................................) 
                ตาํแหน่ง ......................................................................... 

. 

หมายเหตุ  การรับรองรายไดข้องครอบครัว  ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 
   1  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญตามพระราชบญัญติับตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
   2  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครา หรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

   3.หวัหนา้สถานศึกษาท่ีผูข้อกูย้ืมเงินศึกษาอยู ่ 

หนังสือรบัรองรายไดข้องครอบครวัผูข้อกู ้



  

ช่ือหน่วยงาน……….…………………...             ท่ีอยู…่………………………………….. 
                                             ……………………………………... 
               ……………………………………... 

หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ (กรณีไม่ได้หย่าร้าง/ไม่ได้จดทะเบียนสมรส/ขาดการตดิต่อ) 
 
 ขอรับรองว่า(ช่ือบิดาหรือมารดาของนิสิต) นาย/นาง/นางสาว………………………………………….…อาย…ุ….…..ปี
อาชีพ…………………………….อยูบ่า้นเลขท่ี………หมู…่….ตาํบล…………..………อาํเภอ…………..............…….………
จงัหวดั……………………………    ผู้ปกครองของ นาย/นางสาว....……………….…………………........………....................          
มีความสมัพนัธเ์ป็น บิดา  มารดา  อ่ืน ๆระบุ......................ของนิสิต  

ซ่ึงตน  แยกกนัอยูก่บั  บิดาของนิสิต  มารดาของนิสิต    
   กรณีไม่ไดอ้ยูก่บับิดาหรือมารดา ผูป้กครอง/ผูอุ้ปการะ มคีวามสมัพนัธ ์เป็น............................................. กบันิสิต
เน่ืองจาก…………………..……....................................................................................................................................................... 
 ทั้งน้ีไดส้อบถามและตรวจสอบแลว้ เช่ือไดว้่าเป็นความจริงทุกประการ จึงลงนามในหนงัสือฉบบัน้ีไว ้เป็นหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณาขอกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาเท่านั้น 

      ณ วนัท่ี………เดือน……………..พ.ศ. …………. 

 

        ลงช่ือ………………………………………. 
                       (……………………………………………) 
          ตาํแหน่ง………………………………………………. 
                        (ประทบัตราหน่วยงานถา้มี) 
       
 
 
หมายเหตุ    หนงัสือฉบบัน้ีรับรองไวเ้ป็นหลกัฐานประกอบการพิจารณากูย้มื กยศ.เท่านั้น 

  1เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญตามพระราชบญัญติับตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
  2  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครา หรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  3.หวัหนา้สถานศึกษาท่ีผูข้อกูย้มืเงินศกึษาอยู ่ 

 

 


