
 
 

การให้กูย้มืกองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศึกษา 
 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส าหรบัผูก้ ู้รายใหม่ (ทกุชัน้ปี) /รายเกา่ต่อมาจากมธัยม( ปี 1) 
  กยศ.สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  กยศ. ซ่ึงมี             
2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.กยศ. ลกัษณะ 1  หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆว่า(กยศ.เดมิ) คอื ประเภทขาดแคลนทุนทรพัย ์ 
ให้กู้ยมืทุกสาขาวชิาที่เปิดสอนและหลกัสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษา ทัง้ภาคปกติและ                     
ภาคพิเศษ โดยจ ากัดรายได้รวมต่อครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี  (ค านวณก่อนหัก
ค่าใชจ้่าย) 

2.กยศ. ลกัษณะ 2 หรอืทีเ่รยีกสัน้ ๆ ว่า(กรอ.เดมิ) คอื ประเภทศกึษาใน *สาขาวชิาที ่
เป็นความต้องการหลกัซึ่งมคีวามชดัเจนของผลติก าลงัคนและมคีวามจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 
สาขาวิชา ** ผู้ที่กู้ยืม ใน กยศ ลักษณะ 2 น้ี หาก รายได้รวมต่อครอบครวั ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 
สามารถประสงคข์อกูย้มืเงนิค่าครองชพีเพิม่เตมิไดอ้กีดว้ย 

ดงัต่อไปนี้ 

*ประจ าปีการศึกษา 2563 (แต่ละปีการศกึษามกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้/ลดลง ขึน้กบัรฐับาลประกาศ) 

คณะวทิยาการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา 

สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (R12 / R13) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (T05) 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (R04 / R07) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (T12) 

คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ (T13) 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์(S01) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (T14) 

สาขาวิชาเคมี (S03) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (วิทยาเขตศรีราชา) (T18) 

สาขาวิชาพิสิกส์ (S11) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองอุตสาหการและระบบ (T17) 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (S05 / S06) คณะพานิชยนาวนีานาชาต ิ

 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (M01 / M03 /M05) 

 สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (M02) 

 สาขาการขนส่งทางทะเล (M04) 

รอประกาศหรือแจง้สาขาท่ีกู ้กยศ.
ลกัษณะ 2 (กรอ.) อีกคร้ัง 
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ขัน้ตอนส าหรบัผู้ประสงคข์อกู้ยืม กยศ. ประเภท ผู้กู้รายใหม่ /ผู้กู้รายเก่าจากมธัยมทุกชัน้ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ขัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีนก าหนดรหสัผ่าน  เขา้เวป กยศ.  www.studentloan.or.th 
                (ส าหรบัผูท้ีย่งัไม่เคยเขา้ไปลงทะเบยีนตัง้รหสัผ่านมาก่อน เท่านัน้)  
ขัน้ตอนที ่2  เขา้เวป กยศ. อกีครัง้  เขา้ไปยื่นแบบค าขอกู ้ใน Web เดมิโดยใช้รหสัผ่านที่เราตัง้เอง 
  โดยเลอืกประเภทกูย้มืตามคุณสมบตัขิา้งตน้ 
ขัน้ตอนที ่3  บนัทกึขอ้มลูขอกูย้มืและพมิพ์แบบค าขอกู ้ออกมา 1 ฉบบั 
ขัน้ตอนที ่4 ดาวน์โหลดหรอืพมิพ์ ดงัต่อไปนี้  (เรยีงล ำดบั มำส่งตำมนี้) 

 

1.แบบค ำขอกูย้มื (ในระบบ e-Studentloan  ขัน้ตอนที่ 3) *มช่ีองลำยเซน็ต์ดว้ย   
2.แบบ กยศ. 101 (หน้ำที ่8-11) ตดิรูปถ่ำยชุดนิสติ ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
3.ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  ของ 

- นิสติ  
- บดิำ และมำรดำ หรอืผูป้กครองหรอืผูอุ้ปกำระ(หำกไม่ใช่คนเดยีวกบับดิำ/มำรดำ)  

4.เลอืกกูย้มืตำมคุณสมบตัิ 
กยศ.ลกัษณะ 1 (กยศ.เดิม) กยศ.ลกัษณะ 2 (กรอ.เดิม) 

4.1หนังสอืรบัรองเงนิเดอืนของบดิำ / มำรดำ 
หรอืผูป้กครอง / ผูอุ้ปกำระ(กรณีมรีำยไดป้ระจ ำ 
เช่น ขำ้รำชกำร/พนักงำนรฐัวสิำหกจิ/พนักงำน
บรษิทั/พนักงำนโรงงำน) 

4.1 กูค้่าเทอมอย่างเดยีว (กรณีรายได้
ผูป้กครองเกนิ 360,000  บาทต่อปี หรอืไม่
เกนิแต่ประสงคก์ูค้่าเทอมอย่างเดยีว)  ไม่ ตอ้ง
ใชเ้อกสารรบัรองรายได้ 

หรอื หรอื 
4.2 หนังสอืรบัรองรำยไดข้องบดิำ / มำรดำ หรอื
ผูป้กครอง / ผูอุ้ปกำระ  (กยศ.102 หน้ำ 4) 
(กรณีไม่มรีำยไดป้ระจ ำ เช่น เกษตรกรรม /
รบัจำ้ง/คำ้ขำย/ท ำงำนส่วนตวั) **ตอ้งมสี ำเนำ
บตัรขำ้รำชกำรของผูร้บัรองรำยได ้(ตำมหมำย
เหตุ*ขำ้รำชกำรหรอืเทยีบเท่ำ/ผูใ้หญ่บำ้น /
ก ำนัน ฯลฯ) 

4.2 กูค้่าครองชพีดว้ย (กรณีรายได้ผูป้กครอง
ไม่เกนิ 360,000  บาทต่อปี) ใชเ้หมอืน กยศ.
ลกัษณะ 1(กยศ.เดมิ)  
 

 

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


 
6.ส ำเนำหนังสอืหย่ำรำ้ง หรอืบนัทกึกำรหย่ำ(กรณีบดิำ/มำรดำ หย่ำรำ้งกนัตำมกฎหมำย) 
7.ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรแยกกนัอยู่(กรณีบดิำ/มำรดำ แยกกนัอยู่โดยมไิดห้ย่ำรำ้ง/ เลกิกนั

โดยไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสกนั/ขำดกำรตดิต่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง) (แบบฟอรม์ หน้ำ 5) 
8.ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีบดิำ/มำรดำ ถงึแก่กรรม)  
9.ใบแสดงผลกำรศกึษำจำกเวปกำรศกึษำ (เฉพำะนิสติชัน้ปี 2-4 รหสั 62 ลงไป)       
     (ส ำหรบัปี 1 รหสั 63 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรยีน( ป.พ.)จำกโรงเรยีนเดมิ) 
10.ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ไม่ก าหนดมีหรือไม่แต่ระหว่างศึกษา ภาคต้น ต้อง

ท ามาส่งให้ครบ 18 ชม.  (หลกัฐำนอื่นๆ ทีม่ ีหรอืตำมแบบฟอรม์ ดำ้นล่ำงหน้ำ 6) 
11.หลกัฐำนแสดงกำรเป็นผูกู้ร้ำยเก่ำ (เช่น สญัญำกูย้มื/แบบยนืยนั ฯลฯจำกโรงเรยีนเดมิ)  
ขอ้11 *เฉพำะผูกู้ร้ำยเก่ำต่อเนื่องจำกมธัยมศกึษำหรอืสถำบนัอื่น 

***หมายเหตุ หลกัฐำนทีเ่ป็นส ำเนำตอ้งลงชื่อรบัรองส ำเนำทุกฉบบัโดยเจำ้ของส ำเนำนัน้ ๆ  
 
ขัน้ตอนที ่5 น ามาส่งที่ งานกจิการนิสติ อาคาร 9  หอ้ง 9207  
ขัน้ตอนที ่6 สมัภาษณ์ ณ จุดส่งเอกสารในวนัทีม่าส่ง จะแจง้ผลการตรวจสอบเอกสารทาง Inbox 
ขัน้ตอนที ่7 รอประกาศรายชื่อไดร้บัอนุมตัใิห้กูย้มืทางเพจ Facebook  

**มขีอ้สงสยัสอบถามเพิม่เตมิที ่โทร.038-354580 ต่อ 666601 /065-716-2628 
ในวนัและเวลาราชการเท่านัน้** 

 

**กรุณาอ่านให้ละเอยีดทุกบรรทดั 
 

ยังไม่เสรจ็ ดูก าหนดการตามวันเวลาหน้าถัดไป 

ก าหนดการแยกตามสาขา 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

กยศ.ทั้ง 2 ลักษณะ 
-กยศ.เดิม รายใหม่หรือต่อเนื่องจากมัธยม 
-กรอ.เดิม รายใหม่ 

วันที่/เวลา สาขาที่สามารถมาส่งได้ตามวัน/เวลา (ทุกช้ันปี) 

ทุกชั้นปี 9.00 – 12.00 น. 13.00 -16.00น. 

พุธ 29 ก.ค.63 G01 & G02 R02 & R08 

พฤหัสบดี 30 ก.ค.63 R03 & R11 R04 & R07 

ศุกร์  31 ก.ค.63 R05 & R10 R12 & R13 

จันทร์ 3 ส.ค.63 R14 & R15 R16 & R1 

อังคาร 4 ส.ค.63 T05 & T12 T13 & T14 

พุธ 5 ส.ค.63 T17 T18 

พฤหัสบดี 6 ส.ค.63 M01&M03&M05 M04 

ศุกร์ 7 ส.ค.63 M02 S01&S03&S11&S18 

จันทร์ 10 ส.ค.63 S05&S06 S09&S10 

อังคาร 11 ส.ค.63 ตกค้างทุกสาขา (กรณีนัดหมายแล้วเท่านั้น) 



 
 

 
หนังสือรบัรองรายไดข้องครอบครัวผูข้อกู ้

 
         วันที่..............เดือน......................................พ.ศ................  

   

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับรองรายได้) .................................................................................ตําแหน่ง ................................................... 
สถานที่ทํางาน ...........................................................................................................เลขที่ ...............................หมู่ที่ ............................... 
ตรอก/ซอย ......................................ถนน .................................................ตําบล/แขวง ............................................................................. 
อําเภอ/เขต .........................................จังหวดั ..............................................รหัสไปรษณีย์ ..................โทรศัพท์ ..................................... 

ขอรับรองว่า  นิสิต นาย/นางสาว....................................................................................ประกอบอาชพี ................................ 
สถานที่ทํางาน .....................................................เลขที่ .............. หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย..................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง ..........................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวดั............................................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท.์.................................................มีรายได้ปีละ........................................................................บาท 

คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม  ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม  ประกอบอาชีพ .................................................................................. 
สถานที่ทำงาน...............................................................................เลขที่………........หมูท่ี.่.................ตรอก/ซอย............................................ 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท.์.................................................มีรายได้ปีละ.........................................................................บาท 

บิดาของผู้ขอกู้ยืม  ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม  ประกอบอาชีพ ..................................................................................... 
สถานที่ทำงาน...............................................................................เลขที่………........หมูท่ี.่.................ตรอก/ซอย............................................ 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................จังหวดั................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..................................................มีรายได้ปีละ.........................................................................บาท 

มารดาของผู้ขอกู้ยืม  ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม  ประกอบอาชีพ .................................................................................. 
สถานที่ทำงาน...............................................................................เลขที่………........หมูท่ี.่.................ตรอก/ซอย............................................ 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์........................... .......................มีรายได้ปีละ.........................................................................บาท 

ผู้ปกครอง(ที่มิไช่บิดา-มารดา)ของผู้ขอกู้ยืม  ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม  ประกอบอาชีพ ................................................ 
สถานที่ทำงาน...............................................................................เลขที่………........หมูท่ี.่.................ตรอก/ซอย............................................ 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท.์.................................................มีรายได้ปีละ.........................................................................บาท 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ 

อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 

            ลงชื่อ ....................................................................... 
                             (.....................................................................) 
                       ตําแหน่ง ................................................................................ 

. 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัว  ให้บุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้รับรอง 
   1  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
   2  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครา หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
   3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่  

  

สำหรับผู้รับรองลงนาม 
แบบ กยศ.102 



 
ช่ือหน่วยงาน(ถ้ามี)………………..………............................           ที่อยู…่………………………………………………………. 

                                             ……………………………………………………….……… 
             ……………………………………………………………….. 

หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ (กรณีไม่ได้หย่าร้าง/ไม่ได้จดทะเบียนสมรส/ขาดการติดต่อ) 
 
 ตามที่ (ช่ือนิสิต)  นาย/นางสาว………………………………………….…นิสิตช้ันปี …………สาขา.................................................... 
อยู่บ้านเลขที่………….…หมู่…….ตำบล…………………….…..………อำเภอ…………..............…….………จังหวัด………………….…..………………   

ขอให้รับรองว่า บิดา หรือมารดาได ้  แยกกักนอยู ่ โดย   ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  
 จดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้หย่าร้าง 

       ขาดการติดต่อกบันสิิต เป็นเวลา ............................. ปี 

นิสิตอยู่ในความปกครองของ บิดา มารดา  อื่น ๆ ระบุ....................................... 
 

  **กรณีไม่ได้อยู่กับทั้งบิดาและมารดา  ผู้ปกครอง/ผู้อปุการะช่ือ-นามสกุล ............................................................................. 
มีความสัมพันธ์ เป็น.............................................. กับนสิิต ได้อุปการะนิสิต ตั้งแต่นิสิตอายุ...........ปี เนือ่งจาก……………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ทั้งนี้ได้สอบถามและตรวจสอบแล้ว เช่ือได้ว่าเป็นความจริงทกุประการ จงึลงนามในหนงัสอืฉบบันี้ไว้ เป็นหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเท่านั้น 

      ณ วันที่………เดือน……………..พ.ศ. …………. 

 

         ลงช่ือ…………………………………..……………………………. 
                  (……….…………….……………………………………) 
          ตำแหนง่…………………………………………………………. 
                  (ประทบัตราหน่วยงาน) ถ้าม ี
       
 
 
หมายเหต ุ   หนังสือฉบบันีร้บัรองไว้เป็นหลกัฐานประกอบการพิจารณากู้ยืม กยศ.เท่าน้ัน 

  1เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบญัญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
  2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครา หรือผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
  3.อาจเป็นบุคคลเดียวกับผูร้ับรองรายได ้แต่ต้องมีภูมิลำเนาอำเภอเดียวกันกบัผู้ถูกรับรอง 
  4.ผู้ใหญ่บ้าน /กำนัน 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจติอาสา ปีการศึกษา  ภาคเรียนที่  

ช่ือ-นามสกลุ....................................................... รหสันิสติ                          

สาขาวิชา...........................................................................ชัน้ปี    ประเภทกู ้ กรอ.   กยศ. 

ชื่อ 

โครงการ /กิจกรรมจิต

อาสา 

สถานท่ี                      

ด าเนินโครงการ /

กิจกรรม 

วนั / 

เดือน / ปี 

 

เวลา จ านวน

ชัว่โมง            

(รวม) /

วนั 

ลกัษณะของกิจกรรม              

(โดยละเอียด) 

ลายมือชื่อ  

ผูร้บัรอง            

(หวัหน้าหน่วยงานหรือผูท่ี้

ไดร้บัมอบหมาย) 

ลายมือชื่อ 

ผูร้บัรอง 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือ

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย) 

        

        

        

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

       

 
*แนวปฏิบัต ิ 1.กิจกรรมจิตอาสา จะต้องมีหน่วยงานรบัรองในการดำเนินกิจกรรม และมผีู้มลีงช่ือและตำแหน่งรับรองชัดเจนที่
น่าเชือถือ (ข้าราชการ/ผู้นำท้องถ่ิน/ฝ่ายปกครอง เป็นต้น (ควรมีแนบรปูถ่าย)  
  2.ในกรณีกิจกรรมทีจ่ัดโดยคณะ/องค์กรนสิิต ให้อาจารย์ผูร้บัผิดชอบโครงการลงช่ือและตำแหน่งรับรองชัดเจน  
(ควรมีแนบรูปถ่าย) 
  3.เป็นกจิกรรมจิตอาสาต้องไม่ได้ค่าตอบแทน /เป็นกจิกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม (ไมเ่ป็นส่วนตัว)/องค์กรที่
จัดกิจกรรมต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาล /กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยร้องขอหรือกำหนดใหเ้ข้าร่วม 
  4.นิสิตจะตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาไม่นอ้ยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา แยกเป็น 18 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
  5.นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คิดเป็นรายวันละไมเ่กิน 8 ช่ัวโมง เท่านั้น (ไม่รวมเวลาพัก) 



แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
 ประจ ำปีกำรศึกษำ ……………..  

สถำนศึกษำ ………………………………………… 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)       

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี  
    สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .................……....…..……... 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..      
    สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..     
    รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................ 
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…  
    ต าบล/แขวง ………........…………… อ าเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............  
    รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………  
4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก.......................................................................... .............................. 
           คณะ …………................................................…..สาขาวิชา...................................................................... .......... 
 ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.  เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ ประเภท ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 
    

    

    

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  

6.  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา        กยศ.         กรอ. 

ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปีที่ สถำนศึกษำ เงินที่กู้ยืม 
     

     

     

 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผู้ยื่น 

แบบค าขอกู้ 

กยศ. 101 

ชื่อที่ใช้ใน Facebook เพื่อการติดต่อผ่าน Inbox..................................................................
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7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….  
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...……………… 

8.  ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 

ข้อมูลบิดำ-มำรดำ            

9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………  
    จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………  
    อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี  
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………  
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
   อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง............................................................................................ ..…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 

 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... ................................. 
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12.พ่ีน้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….  
มีพ่ีน้องก าลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ 

คนที่ เพศ อำยุ ชั้นปี สถำนศึกษำ 

     

     

     

     

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ 

คนที ่ เพศ อำยุ กำรศึกษำสูงสุด สถำนที่ท ำงำน รำยได้เดือนละ 

      

      

      

      
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)  

14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวขอ้งกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง………….............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง................................................................................... ............…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย       เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 

รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง…………...............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 

*************************************************** 

• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
        ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     ค่าครองชีพ 

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้  
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
  มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 

ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ...... 
 

ลงชื่อ …….....…………………………………….. 
 (....………..................…………………………………) 

     วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ.................. 

  




