
 
 

 

ขั้นตอนและเอกสารประกอบ การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ผู้กู้รายใหม่ (กู้ที่วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นครั้งแรก) 

ประจำปีการศึกษา 25.......... 
ชื่อ.....................................................นามสกุล...................................................รหัสนักศึกษา............................................ 
สาขา.........................................................................................ชั้นปีที่................ เบอร์โทรติดต่อ....................................... 

 

............. 1. ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน ที่แอพพลิเคชั่น กยศ Connect หรือลงทะเบียนที่ www.studentloan.or.th  

............. 2. ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL หรือยื่นกู้ผ่าน ระบบ e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th 
............. 3. เอกสารชุดกู้ (กยศ.101) (หน้า 1-….กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)    จำนวน 1 ชุด 
............. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้     จำนวน 1 ชุด 

(ถ่ายให้อยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่ย่อขนาด และบัตรไม่หมดอายุ) 
............. 5. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด 

(ถ่ายให้อยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่ย่อขนาด และบัตรไม่หมดอายุ) 
............. 6. สำเนา ใบหย่า (ถ้ามี)           จำนวน 1 ชุด 

     ............. 7. สำเนา ใบมรณบัตร กรณีบิดา/มารดา ถึงแก่กรรม           จำนวน 1 ชุด 
............. 8. ตัวจริง หนังสือแสดงรายได้ครอบครัว(กยศ.102) ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง   จำนวน 1 ชุด 

    กรณีทำงานประจำ(เช่น พนักงาน รับราชการ เป็นต้น)→ ใช้ใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 

 กรณีไม่ได้ทำงานประจำ(เช่น ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป เป็นต้น) →ใช้หนังสือรับรอง (กยศ.102) 
............. 9.  ตัวจริง หนังสือแสดงความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา(กยศ.103)    จำนวน 1 ชุด 
............. 10. ตัวจริง แผนผังที่ตั้งท่ีอยู่อาศัย ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง      จำนวน 1 ชุด 
............. 11. สำเนา ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 6 ภาคเรียน     จำนวน 1 ชุด 
............. 12. ตัวจริง หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว      จำนวน 1 ชุด 

(ใช้ในกรณีบิดา-มารดาแยกกันอยู่ไม่มีใบหย่า/ขาดการติดต่อของบิดา-มารดา เป็นต้น 
............. 13. ภาพถ่ายบ้าน ทุกคนในบ้าน และที่ทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง   จำนวน 1 ชุด 
............. 14. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง)    จำนวน 1 ชุด 

 ใช้หลักฐานของการทำจิตอาสาของโรงเรียนเดิมได้ 
 

หมายเหตุ      นักศึกษากรุณาตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้อง โดย √ หน้าข้อ ก่อนที่จะส่ง 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้กู้  ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจสอบ 
............/............/............     ............/............/............ 
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แบบคำขอกู้ยืมเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา …………… 
สถานศึกษา ……………………………………………………. 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอ กู้ยืมเงิน ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 

ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 

1. ช่ือ นาย/นางสาว/นาง ................................................................ วัน/เดือน/ปีเกิด .........../.........../........... อายุ ................. ป ี

สัญชาติ ..................................... เช้ือชาติ ............................ เลขท่ีบตัรประจำตัวประชาชน ........................................................ 

นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………………………………………… ช้ันปีท่ี ................. คณะ ………………………………………………. 

สาขาวิชา ................................................................................ คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนท่ีจะขอกู้ ............................... 

รหัสประจำตัวนักเรยีน/นักศึกษา ...................................................... ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………….. 

2. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี ....... หมู่ที ่........ ตรอก/ซอย .............................................. ถนน ................................................ 

ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ………………………………………… 

รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท ์…………………………………………… 

3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ................... หมู่ที ่........ ตรอก/ซอย .............................................. ถนน .................................................. 

ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ………………………………………… 

รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท ์…………………………………………… 

4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

เคยสำเร็จการศึกษระดับปริญญาตรี จาก …………………………………………………..…………………………………………………… 

คณะ …………………………………………………………… สาขาวิชา ……………………………………………………………………………… 

ไม่เคยสำเร็จการศึกษระดับปรญิญาตร ี

5. เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จำนวนเงิน 
    
    
    

ไม่เคยไดร้ับทุนการศึกษา 

6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กยศ. กรอ. 

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีท่ี สถานศึกษา เงินท่ีกู้ยืม 
     

     
     

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา 

 

ติดรูปถ่าย 

ของผูย้ื่น 

แบบค าขอกู ้

กยศ. 101 



 

 
 

7. ข้าพเจ้าไดร้ับการอุปการะด้านการเงินจาก ………………………………………………………………………………………………………………… 
มีความสมัพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น ……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
8. ข้าพเจ้าไดร้ับค่าใช้จ่ายเดือนละ .............................................. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
ข้อมูลบิดา-มารดา 
9. บิดาข้าพเจ้าช่ือ .................................................................................. ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อาย ุ……… ปี 
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………..……………………..………………….…. 
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ ................................................ จากสถานศึกษา ………………………………………………….………….…….… 
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง ............................................................................. 

สถานท่ีทำงาน ............................................................................................................................................................... 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง .................................................................................................................................. 
สถานท่ีทำงาน ............................................................................................................................................................... 
ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน         หาบเร่/แผงลอย          เช่าร้าน 
ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................................................ 
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………….…………………………………………...………… 
โดย        เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ..................... ไร ่     เช่าท่ีรวม .............................................. ไร่ 

รายได้ปีละ .......................................................... บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ................... หมู่ที ่.......... ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................. 
ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ……………………………….……… 
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท ์…………………………………………… 
10. มารดาข้าพเจ้า ช่ือ ................................................................................. ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อาย ุ……… ปี 
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………..……………………………….…………. 
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ ................................................ จากสถานศึกษา …………………………………………………………………… 
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง ........................................................................... 

สถานท่ีทำงาน .............................................................................................................................................................. 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง ................................................................................................................................. 
สถานท่ีทำงาน .............................................................................................................................................................. 
ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน         หาบเร่/แผงลอย          เช่าร้าน 
ลักษณะสินค้า ............................................................................................................................................................... 
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) …………………………………………………………………………………………………..…….………………… 
เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………….………………………………..…….……………… 
โดย        เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ..................... ไร ่     เช่าท่ีรวม .............................................. ไร่ 

รายได้ปีละ .......................................................... บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ................... หมู่ที ่............ ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ............................................... 
ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ……………………..………………… 
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท ์…………………………………………… 
11.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
อื่นๆ ระบุ ..................................................................................................................................................................................... 
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12. พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผูข้อกู้ยืม) ………….....  คน เป็นชาย ....….... คน เป็นหญิง ........... คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี ............... 
มีพี่น้องกำลังศึกษาอยู่รวม .................. คน คือ 
คนท่ี เพศ อาย ุ ช้ันป ี สถานศึกษา 

     
     

     
     

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ......................... คน คือ 
คนท่ี เพศ อาย ุ การศึกษาสูงสดุ สถานท่ีทำงาน รายได้เดือนละ 
      

      
      

      
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา) 
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ช่ือ ........................................................................ เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น ................................. 
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………..…………………………….……..…………. 
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ ................................................ จากสถานศึกษา …………………………………………………………..…………… 
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง ................................................................................ 

สถานท่ีทำงาน .................................................................................................................................................................. 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง ..................................................................................................................................... 
สถานท่ีทำงาน .................................................................................................................................................................. 
ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน         หาบเร่/แผงลอย          เช่าร้าน 
ลักษณะสินค้า .................................................................................................................................................................. 
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
โดย        เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ..................... ไร ่     เช่าท่ีรวม .............................................. ไร่ 

รายได้ปีละ .......................................................... บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ................... หมู่ที ่........ ตรอก/ซอย .............................................. ถนน ....................................................... 
ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ………………………………………… 
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท ์…………………………………………… 
ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ช่ือ ................................................................................ ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อาย ุ……… ปี 
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………..………………………………….………… 
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ ................................................ จากสถานศึกษา ………………………………………………………………..…… 
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง ............................................................................. 

สถานท่ีทำงาน ............................................................................................................................................................... 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง .................................................................................................................................. 
สถานท่ีทำงาน ............................................................................................................................................................... 
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ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน         หาบเร่/แผงลอย          เช่าร้าน 
ลักษณะสินค้า ............................................................................................................................................................... 
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) …………………………………………………………………………………………………………………………... 
เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………….……………………………………………………... 
โดย        เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ..................... ไร ่     เช่าท่ีรวม .............................................. ไร่ 

รายได้ปีละ .......................................................... บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ................... หมู่ที ่........ ตรอก/ซอย .............................................. ถนน ...................................................... 
ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต .................................................. จังหวัด …………………….….……………… 
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท ์…………………………………………… 
************************************************************ 
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตังนี ้

ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  ค่าครองชีพ 
• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าไดม้ีการรบัรอง 

ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี ้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก ่

สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 
สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง 
สำเนาบตัรประจำตัวประชาขนของคู่สมรสของผู้อื่นคำขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
เอกสารประกอบการรับรองรายได ้

มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงนิเดือน/สลิปเงินเดือน) 
ไม่มรีายได้ประจำ (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

แผนผังแสดงท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายท่ีอยู่อาศยัของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศกึษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจติอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103) 
อื่นๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ ………………………………………………………………. 
(………………………………………………………………………) 
วันท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 

(ใช้ในกรณีทีไ่ม่มีใบรับรองเงินเดือน/ข้าราชการรับรองรายได้) 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ   
 ข้าพเจ้า        ตำแหน่ง          
สังกัด        สถานท่ีทำงาน     เลขท่ี   
หมู่ที ่   ตรอก/ซอย   ถนน     ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท ์   

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว                                                           ผู้ขอกู้ยืมเงิน ประกอบอาชีพ   นักศึกษา                    
สถานท่ีทำงาน  --   เลขท่ี   -- หมู่ที ่ -- ตรอก/ซอย  --    
ถนน  -- ตำบล/แขวง    --  อำเภอ/เขต --  จังหวัด        --    
รหัสไปรษณีย ์       --  โทรศัพท ์          --  มีรายได้ปลีะ        --   บาท 

คู่สมรสของผูข้อกู้ยืม          ถึงแก่กรรม         มีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ  --     
สถานท่ีทำงาน  --    เลขท่ี   -- หมู่ที ่ -- ตรอก/ซอย  --  
ถนน  -- ตำบล/แขวง    --  อำเภอ/เขต --  จังหวัด        --    
รหัสไปรษณีย ์       --  โทรศัพท ์          --  มีรายได้ปลีะ        --   บาท 
 บิดาของผู้ขอกู้ยืม           ถึงแก่กรรม         มีชีวตอยู่ ประกอบอาชีพ       
สถานทำงาน    เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย     
ถนน    ตำบล/แขวง    อำเภอ/เขต   จังหวัด    
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์    มีรายได้ปลีะ     บาท                    
 มารดาของผู้ขอกู้ยมื           ถึงแก่กรรม        มีชีวตอยู่ ประกอบอาชีพ       
สถานทำงาน    เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย     
ถนน    ตำบล/แขวง    อำเภอ/เขต   จังหวัด    
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์    มีรายได้ปลีะ     บาท                    
 ผู้ปกครอง  (ท่ีมิใช่บิดา - มารดา) ของผู้ขอกู้ยืม         ถึงแก่กรรม        มีชีวตอยู่ ประกอบอาชีพ        
สถานทำงาน    เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย     
ถนน    ตำบล/แขวง    อำเภอ/เขต   จังหวัด    
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์    มีรายได้ปลีะ     บาท                    
        ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าไดม้ีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จขา้พเจ้า
ยินยอมรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา 

ลงช่ือ      
(        ) 

ตำแหน่ง      
หมายเหต ุ   1.  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลลดังต่อไปน้ีเป็นผู้รับรอง 

1.1  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
1.2  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพ หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

  2.  ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ (ห้ามนักศึกษาเขียนโดยเด็ดขาด) 
       หากเขียนผิดต้องมีลายเซ็นผู้รับรองรายได้เซ็นกำกับ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ห้ามขีดฆ่าแก้ไข 
  3. ผู้รับรองรายได้ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของบัตร และบัตรต้องไม่หมดอายุ) 

สำหรับผู้รับรองลงนาม  กยศ. 102 
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

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

 ข้าพเจ้า        ตำแหน่ง      

ทำการสอนประจำคณะ      สถานทีท่ำการสอน       

เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาของ นาย/นางสาว           

ชั้นปทีี ่  สาขา     รหัส   คณะ     

มีความเห็นดังนี ้

ความคิดเห็นเก่ียวกับ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ต้องปรับปรุง 
1.  การเรียนของนักศึกษา      

2.  ความประพฤติของนักศึกษา      

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
3.  ภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระหว่างศึกษา      

4.  ความจำเป็นในการกู้ยืม      
 

โดยเห็นว่านักศึกษา  สมควรได้กู้ยืมเงิน  เพราะ         

    ไม่สมควรได้รับกู้ยืมเงนิ เพราะ        

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

               

               

               

               

ลงชื่ออาจารยท์ี่ปรึกษา      

(    ) 

       ตำแหน่ง                             

หมายเหตุ  1.  ผู้รับรองหนังสือฉบับนี้ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาสถานศึกษาปัจจุบัน หรือคณบดีประจำคณะที่นักศึกษาเรียนอยู่ 

    2.  หากผู้ก็ยืมเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเป็นปีแรก ให้อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ทีป่รึกษาจากสถานศึกษาเดิมรับรองได ้

 

สำหรับอาจารยท์ี่คัดเลอืกคุณสมบัติผูกู้้ลงนาม 

กยศ. 103 
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รูปภาพที่อยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับนักศึกษา 

(จำนวน 2 รูป) 

รูปบ้าน และทุกคนในครอบครัว (สามารถนำรูปแต่ละคนถ่ายมาต่อกันได้ ในกรณีทีไ่ม่ได้ถ่ายพร้อมกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ทำงานบดิา มารดา (มีรูปบิดา/มารดาและสถานที่ทำงานด้วย) 
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แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยผู้ขอกู้ยืม 

ชื่อ-สกุลของผู้ขอกู้ยืม นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่........................ 

รหัสนักศึกษา...................................................................................................คณะ........................................................................... 

แผนที่แสดงที่อยู่บา้นเลขที่..............................................หมู่ที่...............................................ตรอก/ซอย........................................... 

ถนน............................................แขวง/ตำบล...................................................เขต/อำเภอ................................................................ 

จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1. โปรดเขียนแผนทีใ่ห้ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยวาดจากสถานที่ใกล้บา้น เชน่ ที่วา่การอำเภอ หมู่บ้าน หรือ 

สถานทีท่ี่เห็นเด่นชัด ระหวา่งไปบ้านของทา่น หรือใช้ Google Map ได้ โดยให้เห็นสถานที่อยู่ให้ชัดเจน 

              2. ให้เขียนด้วยปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินเท่านั้น ห้ามใช้ดินสอ 
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หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ยืม (โดยข้าราชการ) 

(ใช้ในกรณีที่ไม่มีใบหย่า) 

วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้า.................................................................................................ตำแหน่ง............................................................................. 

สังกัด.................................................................................................สถานท่ีทำงาน...................................................................................... 

เลขท่ี.........................หมู่ที่................................ตรอก/ซอย...................................................ถนน................................................................. 

ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................................

รหัสไปรษณีย์.........................................................โทรศัพท์.................................................... 

           ขอรับรองว่าผู้กู้ยืมเงิน  คือ  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................. 

มีสถานภาพครอบครัว ดังน้ี 

 บิดา-มารดา แยกกันอยู่ โดยไม่มีทะเบียนหยา่ 

 บิดาเสยีชีวิต แต่ไม่สามารถหาใบมรณบตัรมาแสดงได ้

 มารดาเสยีชีวิต แต่ไม่สามารถหาใบมรณบัตรมาแสดงได้ 

 ไม่สามารถติดต่อกับบดิาได้/ขาดการติดต่อกับบิดา 

 ไม่สามารถติดต่อกับมารดาได้/ขาดการตดิต่อกับมารดา 

 บิดาไมไ่ด้อุปการะเลี้ยงด ู

 มารดาไมไ่ด้อุปการะเลี้ยงด ู

 อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………..……………………………...………....... 

            โดยปัจจุบัน อยู่ในความอุปการะของ(บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) นาย/นาง/นางสาว..................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี.........................หมู่ที่................................ตรอก/ซอย.........................,…...................ถนน............................................................

ตำบล/แขวง............................................................อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...............................................................

รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์....................................................มีความสมัพันธ์เป็น............................................................. 

                                                                                                           ลงช่ือ.........................................................ผูร้บัรอง 

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

                                                                                                           ตำแหน่ง....................................................... 

หมายเหตุ  1.  การรับรองสถานภาพของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 

                        1.1  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผูร้บับำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบตัรประจำตัวเจ้าหนา้ที่รัฐ พ.ศ.2542 

                        1.2  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

        2.  ผู้รับรองสถานภาพต้องเขียนข้อความด้วนลายมือตนเองท้ังฉบับ   (ห้ามนักศึกษาเขียนเองโดยเด็ดขาด) 

               หากเขียนผดิต้องมีลายเซ็นผู้รับรองรายเซ็นกำกับ  ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด 

        3.  ผู้รับรองสถานภาพต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  

(พร้อมลงนามรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของบัตร และบตัรต้องไมห่มดอายุ) 

           หากผู้รับรองสถานภาพเป็นบุคคลเดียวกับผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) ไม่ต้องแนบบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ 
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ตัวอย่างการเตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้/ผู้ปกครองของผู้กู้ (บิดาและมารดา) 

เตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชนของแต่ละคน ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน (A4) แบบตัวอย่าง 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

 



 

 
 

ขั้นตอนการดำเนินงานของผู้กู้ยืมเงินกยศ.รายใหม่ 

วิธีการดำเนินงาน วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1. ลงทะเบียนขอรหสัเข้าใช้งาน ที่แอพพลิเคช่ัน กยศ 
Connect / ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล 
(DSL) www.studentloan.or.th (DSL) 
(ดำเนินการครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับ Login ระบบ DSL) 

 

 
1 พ.ค 65 – 30 มิ.ย.66 

 
ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. ยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบDSL  และยื่นเอกสาร
ประกอบการกู้ยมื(เอกสารครบถ้วน) 
2.1 ส่งชุดกู้ที่วิทยาลัย หรือ 
2.2 ส่งไฟล์ชุดกู้ทางเมล  

 
1 มิ.ย 66 – 30 มิ.ย.66 

 
 
 
 

3. ประกาศผลผูม้ีสิทธิสัมภาษณ ์ รอแจ้ง - 
4. สัมภาษณ์นักศึกษาท่ียื่นขอกู้กยศ. รอแจ้ง - 
5. ประกาศผลผูม้ีสิทธิกู้กยศ. รอแจ้ง - 
6. ทำสัญญา/เซ็นสัญญา 
ปริ้นสัญญาจำนวน 2 ฉบับ (หน้า-หลัง) 

 
รอแจ้ง 

 
 
 
 
 

7.บันทึกจำนวนเงินและยืนยันยอดการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ 
DSL  
 

 
รอแจ้ง 

 
 
 
 
 

8. ทำการลงนามในแบบเบิกเงิน 
ที่สถานศึกษา พร้อมผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กูย้ืมเงินมีอายุ
ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาท่ียื่นคำขอกู้ยืมเป็นปีแรก) 
ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด 

 
รอแจ้ง 

 
 
 
 
 

9. รอรับเงินค่าครองชีพ รอแจ้ง - 
10. ช่องทางการติดต่อกลุม่ไลน์ กยศ.ปี2566 
ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะนักศึกษาเท่านัน้ 
 
 
 
 
  

  

 
กลุ่มนักศึกษาที่กู้ กยศ.ปีการศึกษา 2566 

 


