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คำนำ 

 
คู ่ม ือการขอกู ้ย ืมเง ินกองท ุนเง ินให ้ก ู ้ย ืมเพ ื ่อการศ ึกษา (กยศ.)  สำหร ับน ิส ิต 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต 

ผู้กู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั ้นตอนการ

ดำเนินงานตลอดจน กฎ ระเบียบของกองทุนที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งผู้จัดทำหวังว่าเอกสารคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่จะใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัตงิาน เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนไดรั้บประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

 

 

งานคุณภาพนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทท่ี 1  
 

บทนำ 

 

ที่มาและความสำคัญ 

 เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อ

การศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุน เพื่อการศกึษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดาเนินการที่มีข้อจากัดและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายการผลิตกาลังคนและการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการ

ดำเนินการของทั ้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็นเอกภาพอยู ่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่ม

มาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จงึได้มกีารตราพระราชบัญญัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 

มกราคม 2560 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศกึษาเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตร ีและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา, 2563) 

 คณะวิทยาศาสตร์ ได ้ม ีการจัดการเร ียนการสอนสำหร ับน ิส ิตระดับปริญญาตร ี                          

อันประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วัสดุศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ทั้งนีน้ิสติคณะวิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยละ 50 ที่เป็น

ผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องด้วยต้องมีการดำเนินการขอกู้ในทุกปีการศึกษา จะอยู่

ในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การ

ดำเนนิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 

1. เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดง ถึงขั ้นตอนการ

ดำเนนิงานการขอกู้ยืมเงนิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.)

2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องด้วยต้องมีการดำเนินการขอกู้ใน

ทุกปีการศกึษา

3. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติให้สามารถทำงานได้อย่าง ถูกต้องตามขั้นตอน

ไม่ผดิพลาด และมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ

ระเบียบเรียบร้อย

ขอบเขตการจัดทำคู่มือ 

ครอบคลุมการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) ได้แก่  

1. ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงนิของผูกู้้ยืมรายใหม่

2. ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา

หรอืเปลี่ยนสถานศกึษา

3. ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินของผูกู้้ยืมรายเก่าเลื่อนช้ันปี

4. ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ใน

หลักสูตร

นิยาม/คำจำกัดความ 

คณะ หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์ 

นิสติ  หมายถึง นิสติคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

งานคุณภาพนิสิต หมายถึง งานคุณภาพนิสิตคณะวทิยาศาสตร์ 

งานทุนการศกึษา หมายถึง  งานทุนการศกึษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

ระบบ e-Studentloan หมายถึง ระบบปฏิบัติการของเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 
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บทท่ี 2 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

1. งานทุนการศึกษา  

1.1 กองทุนเพื่อการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   

1.2 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.และ กรอ.)  

1.3 ทุนรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

1.4 ทุนการศึกษาอื่น ๆ  

2. งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต  

2.1 ส่งเสริมกิจกรรมนิสติ 

2.2 พัฒนาผูน้ำนิสิต ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาสโมสรนิสติคณะวทิยาศาสตร์ 

2.3 รับผิดชอบการยืม – คืนพัสดุของสโมสรนิสิตคณะวทิยาศาสตร์ 

2.4 ควบคุม และดูแลชมรมคณะวิทยาศาสตร์ 

2.5 ดำเนนิงานและรวบรวมฐานข้อมูลศษิย์เก่าสัมพันธ์ 

2.6 งานบรรจุทรานสคริปกิจกรรม 

2.7 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกิจการนสิิตจากหน่วยงาน

ภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3.1 ดำเนนิโครงการตามแผน SUPER KPI ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. งานวนัิยนิสิต  

4.1 กำกับ ดูแล ความประพฤตินิสติ ใหน้ิสติปฏิบัติตามข้อบังคับให้อยู่ในระเบียบวินัยของ

มหาวิทยาลัย 

5. งานแนะแนวและให้คำปรึกษานิสิต  

5.1 ให้คำปรึกษานิสติคณะวิทยาศาสตร์ 

5.2 ประสานงาน และติดตามผลการให้คำปรึกษาของนสิิตจากศูนย์ให้ตำปรึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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6. งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ  

6.1 ดูแล และคัดกรองนิสติที่มีความพิการส่งต่อไปยังงานพัฒนานิสติพิการ  

กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสติพิการ 

7. งานสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์ 

รับผิดชอบเป็นเลขานุการโครงการสำนักงานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์ (Green Office) 

8. ประสานงานระหว่างกองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ 

9. ติดต่อประสานงานระหว่างนิสิตอาจารย์ที่ปรกึษาและผู้ปกครองนิสิต 

10. งานโครงการในแผนปฏิบัติการ 

10.1 เลขานุการโครงการในแผนปฏิบัติการ กองทุนกิจการนิสิต และกองทุนทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

10.2 ประสานงานในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการในแผนปฏิบัติงาน 

10.3 ดำเนนิงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 

10.4 แตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 

10.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

11. งานโครงการนอกแผนปฏิบัติการ 

11.1  ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ และเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

11.2 ประสานงาน จัดทำบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง ขอความอนุเคราะห์ต่าง ๆ  

12. งานบรกิารวิชาการแก่สังคม 

12.1 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่ขอรับการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

12.2 จัดทำปฏิทินการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12.3 ติดต่อประสานงาน ดำเนินงานด้านเอกสารการดำเนินโครงการ การเงินโครงการ

บริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

(โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย) 

12.4  ประสานงาน จัดทำบันทึกข้อความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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13. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

13.1 รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพ ฯ 

13.2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานด้านคุณภาพนิสิต งานทุนการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนิสิต งานส่งเสริม

คุณภาพนิสิต ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ โครงการในแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์

เกีย่วข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 

โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ แบ่งโครงสร้างใหญ่ เป็น 2 ส่วนงาน คือ 

ส่วนสำนักงาน และส่วนหลักสูตร ดังนี้ 
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บทท่ี 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู ้รอบรู ้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบให้ถูกต้องและแม่นยำ               

ซึ่งในการปฏิบัติงานตามคู่มือการขอการดำเนินงานด้านการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และ

ประกาศกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา และพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 

2542  

 

ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 

1. ต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมในทุกขั้นตอน และทุก

ประเภทของการขอกู้ 

2. ต้องมีความแมน่ยำในแผนปฏิบัติการ (Timeline) ระยะเวลาการดำเนินงานของการกู้ยืม

แต่ละประเภท 

3. ตรวจสอบข้อมลูของนักศึกษาให้ถูกต้อง ให้ตรงกับข้อมูลในสัญญาผูกู้้ยืม 
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บทท่ี 4 เทคนิคการปฏบิัติงาน 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

1. เงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

- กยศ. ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) 

- กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 
 

2. ผู้กู้ยืมเงนิกองทุนแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

- ผูกู้้ยืมรายใหม่ 

 - ผูกู้้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศกึษาหรอืเปลี่ยนสถานศกึษา 

 - ผูกู้้ยืมรายเก่าเลื่อนช้ันปี 

 - ผูกู้้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
 

3. การดำเนินงานการขอกู้ยืมเงิน กยศ.  

 - ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงนิของผูกู้้ยืมรายใหม่ 

 - ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงนิของผูกู้้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศกึษาหรอื 

   เปลี่ยนสถานศกึษา 

 - ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงนิของผูกู้้ยืมรายเก่าเลื่อนช้ันปี 

 - ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงนิของผูกู้้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
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ความหมายและสัญลักษณ์ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

    หมายถึง  เริ่มตน้/จบ  

 

    หมายถึง  กระบวนการ 

 

    หมายถึง  การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ 

 

    หมายถึง  จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน 

 

    หมายถึง  จุดเชื่อมต่อในหน้าอื่น 
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1. ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมรายใหม่ 
ระยะเวลา แผนภูมิสายงาน Flow chart รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

จุดเริ่มต้น 

 

   

30 วัน 

 

ลงทะเบยีนขอรหัสผ่านล่วงหน้า  

(Pre-register)  

นิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผา่น

ล ่วงหน ้า (Pre-register)  โดยย ังไม ่ต ้องระบุ

สถานศึกษา ในระบบ e-Studentloan 

 

งานทุนการศึกษา 

1) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของกูย้มื

เงนิ บิดาและมารดา เพ่ือใช้ในการ

ลงทะเบยีน 

ภาคเรียนที่ 1 

3 - 4 วัน 

ภาคเรียนที่ 2 

3 - 4 วัน 

 

ยื่นแบบคำขอกู้ยมืเงิน 
นิสิตผู้ขอกูย้มืเงินรายใหม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงนิ

ผ่านระบบ e-Studentloan พร้อมพิมพแ์บบคำขอ

กูย้มืและแนบเอกสารประกอบ 

งานคุณภาพนิสิต 

1) แบบคำขอกู้ยืมที่พมิพ์จากระบบ  

   e-Studentloan 

2) แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101  

3) เอกสารแนบประกอบคำขอกู ้

2 - 15 วัน 

 

สัมภาษณ์ และคัดเลือก 

 

 

1) คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียกนิสิต

สัมภาษณ์และตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือพจิารณา

อนุมัติการใหกู้ย้มื 

2) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงนิ 

3) นิสิตตรวจผลการพจิารณาอนุมัติจากประกาศ

ของสถานศึกษา หร ือตรวจผลการพิจารณา

อนุมัติผา่นระบบ e-Studentloan 

งานคุณภาพนิสิต

งานทุนการศึกษา 

1) แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101 ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) เอกสารประกอบคำขอกู้ ตามรายการที่

ระบุใน กยศ.101 

1 วัน 

 

เปิดบัญชีธนาคาร 

 

นิสิตเปิดบัญชีเงินออมทรัพย์ ณ สาขาของ

ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิส ลามแห่ง

ประเทศ ไทยท่ีตนเองประสงค์จะใช้บริการถา้มี

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทยที่สามารถใช้งานได้อยู่

และประสงค์จะใช้ก็ไมต้่องเปิดบัญชีใหม่ 

งานคุณภาพนิสิต

งานทุนการศึกษา 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

เพ่ือใช้ในเปิดบัญชีธนาคาร 

3 - 7 วัน 

 

ทำสัญญากู้ยมืเงิน 

บันทกึข้อมูลในสัญญาผ่านระบบ  

e-Studentloan และพมิพ์สัญญา 2 ชุด และจัดหา

เอกสารประกอบสัญญา พร้อมลงลายมอืชื่อให้

ครบถ้วนแล้วนำส่งงานกจิการนิสิตคณะ 

งานคุณภาพนิสิต

งานทุนการศึกษา 

1) สัญญาจำนวน 2 ชุด 

2) เอกสารประกอบสัญญา 

3 - 7 วัน 

 

ยนืยันจำนวนเงนิค่าเล่าเรียน 

ตามจำนวนเงนิในใบ Pay in  

นิสิตยนืยันจำนวนเงนิค่าเล่าเรียนในระบบ 

www.studentloan.or.th  

ตามจำนวนเงนิในใบ Pay in ในระบบ 

www.reg.up.ac.th 

งานคุณภาพนิสิต ใบแบบลงทะเบียนเรยีน                   

(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ

จำนวนเงินคา่เล่าเรยีน ในระบบ 

www.reg.up.ac.th 

 

ตรวจสอบและบันทกึจำนวนเงนิกูย้มืใน

แบบใบแบบลงทะเบยีนเรียน(Pay In) 

จำนวนเงนิคา่เล่าเรียนและค่าครองชีพ 

มหาวิทยาลัยตรวจสอบและบันทกึจำนวนเงนิ

กูย้มืในแบบใบแบบลงทะเบยีนเรียน 

(Pay In) จำนวนเงนิค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ  

ใหผู้้กู้ยืมเงนิตรวจสอบความถูกต้อง 

งานทุนการศึกษา 

 
 

  A 
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1. ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมรายใหม่ (ต่อ) 
ระยะเวลา แผนภูมิสายงาน Flow chart รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

A 

 

   

3 – 4 วัน 

 
ลงนามเอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียน 

และค่าครองชีพ 
 

นิสิตลงนามเอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่า

ครองชีพท่ีงานกจิการนิสิตคณะ 
งานคุณภาพนิสิต 

เอกสารใบยนืยันค่าเล่าเรียนและ 

ค่าครองชีพ 

30 – 45 วัน 
 

รับการโอนเงินค่าครองชีพ 
 

นิสิตรับการโอนเงินค่าครองชีพตามบัญชีของผู้กู้

ส่วนค่าเล่าเรียนจะโอนเข้าบัญชีมหาวทิยาลัย 
งานทุนการศึกษา  

 
 

จุดเสร็จสิ้น 
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2. ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรอื

เปลี่ยนสถานศึกษา 

ระยะเวลา แผนภูมิสายงาน Flow chart รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

จุดเริ่มต้น 

 

   

ภาคเรียนที่ 1 

3 - 4 วัน 

ภาคเรียนที่ 2 

3 - 4 วัน 

 

ยื่นแบบคำขอกู้ยมืเงิน 
นิสิตผู้ขอกูย้มืเงินรายใหม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงนิ

ผ่านระบบ e-Studentloan พร้อมพิมพแ์บบคำขอ

กูย้มืและแนบเอกสารประกอบ 

งานคุณภาพนิสิต 

1) แบบคำขอกู้ยืมที่พมิพ์จากระบบ  

   e-Studentloan 

2) แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101  

3) เอกสารแนบประกอบคำขอกู ้

3 - 7 วัน 

 

ทำสัญญากู้ยมืเงิน 

บันทกึข้อมูลในสัญญาผ่านระบบ  

e-Studentloan และพมิพ์สัญญา 2 ชุด และจัดหา

เอกสารประกอบสัญญา พร้อมลงลายมอืชื่อให้

ครบถ้วนแล้วนำส่งงานกจิการนิสิตคณะ 

งานคุณภาพนิสิต

งานทุนการศึกษา 

1) สัญญาจำนวน 2 ชุด 

2) เอกสารประกอบสัญญา 

3 - 7 วัน 

 

ยนืยันจำนวนเงนิค่าเล่าเรียน 

ตามจำนวนเงนิในใบ Pay in  

นิสิตยนืยันจำนวนเงนิค่าเล่าเรียนในระบบ 

www.studentloan.or.th  

ตามจำนวนเงนิในใบ Pay in ในระบบ 

www.reg.up.ac.th 

งานคุณภาพนิสิต ใบแบบลงทะเบียนเรยีน                   

(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ

จำนวนเงินคา่เล่าเรยีน ในระบบ 

www.reg.up.ac.th 

 

ตรวจสอบและบันทกึจำนวนเงนิกูย้มืใน

แบบใบแบบลงทะเบยีนเรียน(Pay In) 

จำนวนเงนิคา่เล่าเรียนและค่าครองชีพ 

มหาวิทยาลัยตรวจสอบและบันทกึจำนวนเงนิ

กูย้มืในแบบใบแบบลงทะเบยีนเรียน 

(Pay In) จำนวนเงนิค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ  

ใหผู้้กู้ยืมเงนิตรวจสอบความถูกต้อง 

งานทุนการศึกษา 

3 – 4 วัน 

 
ลงนามเอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียน 

และค่าครองชีพ 
 

นิสิตลงนามเอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่า

ครองชีพท่ีงานกจิการนิสิตคณะ 
งานคุณภาพนิสิต 

เอกสารใบยนืยันค่าเล่าเรียนและ 

ค่าครองชีพ 

30 – 45 วัน 
 

รับการโอนเงินค่าครองชีพ 
 

นิสิตรับการโอนเงินค่าครองชีพตามบัญชีของผู้กู้

ส่วนค่าเล่าเรียนจะโอนเข้าบัญชีมหาวทิยาลัย 
งานทุนการศึกษา  

 
 

จุดเสร็จสิ้น 
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3. ขั้นตอนการดำเนินงานการของผู้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี 

ระยะเวลา แผนภูมิสายงาน Flow chart รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

จุดเริ่มต้น 

 

   

ภาคเรียนที่ 1 

3 - 4 วัน 

ภาคเรียนที่ 2 

3 - 4 วัน 

 

ยื่นแบบคำขอกู้ยมืเงิน 
นิสิตผู้ขอกูย้มืเงินรายใหม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงนิ

ผ่านระบบ e-Studentloan พร้อมพิมพแ์บบคำขอ

กูย้มืและแนบเอกสารประกอบ 

งานคุณภาพนิสิต 

1) แบบคำขอกู้ยืมที่พมิพ์จากระบบ  

   e-Studentloan 

2) แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101  

3) เอกสารแนบประกอบคำขอกู ้

3 - 7 วัน 

 

ยนืยันจำนวนเงนิค่าเล่าเรียน 

ตามจำนวนเงนิในใบ Pay in  

นิสิตยนืยันจำนวนเงนิค่าเล่าเรียนในระบบ 

www.studentloan.or.th  

ตามจำนวนเงนิในใบ Pay in ในระบบ 

www.reg.up.ac.th 

งานคุณภาพนิสิต ใบแบบลงทะเบียนเรยีน                   

(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ

จำนวนเงินคา่เล่าเรยีน ในระบบ 

www.reg.up.ac.th 

 

ตรวจสอบและบันทกึจำนวนเงนิกูย้มืใน

แบบใบแบบลงทะเบยีนเรียน(Pay In) 

จำนวนเงนิคา่เล่าเรียนและค่าครองชีพ 

มหาวิทยาลัยตรวจสอบและบันทกึจำนวนเงนิ

กูย้มืในแบบใบแบบลงทะเบยีนเรียน 

(Pay In) จำนวนเงนิค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ  

ใหผู้้กู้ยืมเงนิตรวจสอบความถูกต้อง 

งานทุนการศึกษา 

3 – 4 วัน 

 

ลงนามเอกสารใบยนืยันค่าเล่าเรียน 

และค่าครองชีพ 

 

นิสิตลงนามเอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่า

ครองชีพท่ีงานกจิการนิสิตคณะ 
งานคุณภาพนิสิต 

เอกสารใบยนืยันค่าเล่าเรียนและ 

ค่าครองชีพ 

30 – 45 วัน 

 

รับการโอนเงนิค่าครองชีพ 

 

นิสิตรับการโอนเงินค่าครองชีพตามบัญชีของผู้กู้

ส่วนค่าเล่าเรียนจะโอนเข้าบัญชีมหาวทิยาลัย 
งานทุนการศึกษา  

 

 

จุดเสร็จสิ้น 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงานการของผู้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ระยะเวลา แผนภูมิสายงาน Flow chart รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

จุดเริ่มต้น 

5 นาที ประกาศใหนิ้สิตดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ใหนิ้สิตดำเนินการ งานคุณภาพนิสิต 
ประกาศการกูย้มืเงินของผู้กู้ยืมเกินกว่า

จำนวนปทีี่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

3 - 4   วัน 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม 

1. นิสิตผู้ขอกูย้มืเงินของผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปทีี่

กำหนดไว้ในหลักสูตรต้องตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้กู้ยืม ที่ https://bit.ly/2HR9VE8 

2. นิสิตกรอกคำร้องขอกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพื่อการศึกษากรณีกู้ยืมเงนิเกินหลักสูตร 

งานทุนการศึกษา 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอกู้ยืมเงนิเกิน

กว่าจำนวนปทีี่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

2. แบบคำร้องขอกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพื่อการศึกษากรณีกู้ยืมเงนิเกิน

หลักสูตร 

1 วัน ลงนามประสงค์ขอกูย้มื 
นิสิตลงนามประสงค์ขอกูย้มืท่ีหน่วย

ทุนการศึกษา (กยศ.) 
งานทุนการศึกษา 

7 วัน 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 

  ผ่านการคัดเลือก 

นิสิตรอผลการประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก งานทุนการศึกษา 

3 - 4   วัน ยื่นแบบคำขอกู้ยมืเงิน 

นิสิตผู้ขอกูย้มืเงินรายใหม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงนิ

ผ่านระบบ e-Studentloan พร้อมพิมพแ์บบคำขอ

กูย้มืและแนบเอกสารประกอบ 

งานทุนการศึกษา 
แบบคำขอกู้ยืมที่พมิพ์จากระบบระบบ 

e-Studentloan 

3 - 7 วัน 
ยนืยันจำนวนเงนิค่าเล่าเรียน 

ตามจำนวนเงนิในใบ Pay in  

นิสิตยนืยันจำนวนเงนิค่าเล่าเรียนในระบบ 

www.studentloan.or.th  

ตามจำนวนเงนิในใบ Pay in ในระบบ 

www.reg.up.ac.th 

งานทุนการศึกษา 

ใบแบบลงทะเบยีนเรียน      

(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยท่ีระบุจำนวน

เงนิคา่เล่าเรียน ในระบบ 

www.reg.up.ac.th 

ตรวจสอบและบันทกึจำนวนเงนิกูย้มืใน

แบบใบแบบลงทะเบยีนเรียน(Pay In) 

จำนวนเงนิคา่เล่าเรียนและค่าครองชีพ 

มหาวิทยาลัยตรวจสอบและบันทกึจำนวนเงนิ

กูย้มืในแบบใบแบบลงทะเบยีนเรียน(Pay In) 

จำนวนเงนิคา่เล่าเรียนและค่าครองชีพ ใหผู้้กู้ยืม

เงนิตรวจสอบความถูกต้อง 

งานทุนการศึกษา 

3 – 4 วัน 
ลงนามเอกสารใบยนืยันค่าเล่าเรียน 

และค่าครองชีพ 

นิสิตลงนามเอกสารใบยนืยันค่าเล่าเรียนและค่า

ครองชีพท่ีงานกจิการนิสิตคณะ 
งานทุนการศึกษา 

เอกสารใบยนืยันค่าเล่าเรียนและ 

ค่าครองชีพ 

30 – 45 วัน รับการโอนเงินค่าครองชีพ 
นิสิตรับการโอนเงนิค่าครองชีพตามบญัชขีองผู้กู้

ส่วนค่าเล่าเรียนจะโอนเข้าบัญชีมหาวทิยาลัย 
งานทุนการศึกษา 

จุดเสร็จสิ้น 

https://bit.ly/2HR9VE8
http://www.reg.up.ac.th/
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หมายเหตุ  ผู้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีท่ีกำหนดไวใ้นหลักสูตร หมายถึง นิสิตท่ีมีจำนวนปีท่ีกำหนดไว้ใน

หลักสูตร 4 ป ี(รวมก่อนทำการยา้ย/รีรหัส)  ได้แก่ นสิิตท่ีย้ายคณะ ยา้ยสาขาวิชา ขอเข้าเป็นนิสติช้ันปีท่ี 1 ใหม่  

(รีรหัส) 

 

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
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บทท่ี 5  

 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และพัฒนางาน 

 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ตัวอย่างการดำเนินการแต่ละขั้นตอนยังไม่ชัดเจน  

2. การดำเนินการแต่ละข้ันตอน นสิิตยังขาดความรับผดิชอบ ทำให้เกิดการล่าช้าในแต่ละ

ขั้นตอน 

3. ไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการของงานทุนการศกึษาหลังจากเอกสารออกจากคณะ 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 

1. ปรับตัวอย่างการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน 

2. สร้างข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารของนิสติให้สามารถนสิิตปฏิบัติตามได้ 

3. แจ้งขั้นตอนการดำเนนิการของงานทุนการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบ e-Studentloan ควรรองรับระบบปฏิบัติการในทุกระบบ  

2. ระบบการดำเนินการส่วนกลาง ควรมีขัน้ตอน หรอื Timelin ที่ตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก แบบฟอร์มการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       กยศ. 101  

แบบคำขอกู�ยืมเงิน  

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศกึษา   

 ประจำป�การศึกษา 2563   

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ข �าพเจ�ามีความประสงค(ขอกู�ยืมเงิน ดังนี ้

 ลักษณะท่ี 1 เงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา ให�แก"นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย' (กยศ.เดิม)  

 ลักษณะท่ี 2เงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา ให�แก"นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาท่ีเป+นความต�องการหลักฯ (กรอ.เดิม)        

ข�อมูลผู�ขอกู�ยืมเงิน   

1. ช่ือ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ป2เกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ป2       

สัญชาติ .........……….……… เช้ือชาติ …….......……….……… เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน .................……....…..……................  

นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ช้ันป2ท่ี ……...….…. คณะ …………..............................…..          

สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมป2การศึกษาก"อนท่ีจะขอกู�.............….........…..      

 รหัสประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ช่ืออาจารย'ท่ีปรึกษา............................................  

2. ท่ีอยู"ตามทะบียนบ�าน เลขท่ี …….….. หมู"ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................       

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

รหัสไปรษณีย' …..............…………….. โทรศัพท' …........................…………………………   

3.ท่ีอยู"ป=จจุบัน เลขท่ี ……............... หมู"ท่ี …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…       

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

  รหัสไปรษณีย' ………..............……….. โทรศัพท' ….........................…………………………   

4.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................            

คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................   

    ไม"เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี . 

5.  เคยได�รับทุนการศึกษา  

ป�การศึกษา  ประเภท  ช่ือทุนการศึกษา  จำนวนเงิน  

        

        

       

   

  ไม"เคยได�รับทุนการศึกษา   

 

 

 

  

ติดรูปถ"าย 

ของผู�ย่ืน 

แบบความขอกู�  



 

6. เคยกู�ยืมเงินจากกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา         กยศ.       กรอ.  

ป�การศึกษา  ระดับการศึกษา  ช้ันป�ที่  สถานศึกษา  เงินที่กู�ยืม  

          

          

          

 

 ไม"เคยกู�ยืมเงินจากกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา   

7.ข�าพเจ�าได�รับการอุปการะด�านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….   
มีความสัมพันธ'กับข�าพเจ�าโดยเป+น.....………………………………………….....................................…………...………………  

8.ข�าพเจ�าได�รับค"าใช�จ"ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค"าเล"าเรียน)  

ข�อมูลบิดา-มารดา             

9.บิดาข�าพเจ�าช่ือ ………………………………………………...............……      ถึงแก"กรรม        ยังมีชีวิตอยู" อายุ …..…..... ป2      
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน................................... ..……...........………………………..................………………………………………………   
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......…………......................จากสถานศึกษา……………………………………………………………………  
อาชีพ              
                     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานองค'การของรัฐตำแหน"ง…………..............................…………...          

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……   
                      พนักงาน/ลูกจ�างบริษัทตำแหน"ง..............................................................................................…………...   

 สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……         

ค�าขาย โดยเป+น      เจ�าของร�าน        หาบเร"/แผงลอย       เช"าร�าน          

ลักษณะสินค�า ………………………………………...................................…………………………………….……………          

รับจ�าง (ระบุงานให�ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..   

           เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………   

โดย       เป+นเจ�าของท่ีดิน รวม ……….......…...…… ไร"              เช"าท่ีรวม ………...........…………… ไร"   

รายได�ป2ละ ………....……………….. บาท (หากไม"แน"นอนให�ประมาณการ)     ท่ีอยู"ป=จจุบัน เลขท่ี …….….. หมู"ท่ี ………….. 

ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................     ตำบล/แขวง ……………..................……  

อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................    รหัสไปรษณีย' …..............……………..  

โทรศัพท' …........................…………………………   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. มารดาข�าพเจ�าช่ือ ………………………………………...............……       ถึงแก"กรรม                   ยังมีชีวิตอยู" อายุ …..…........ ป2     
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………     
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………      
อาชีพ        

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค'การของรัฐ ตำแหน"ง…………..............................…………...                
สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……   

                        พนักงาน/ลูกจ�างบริษัท ตำแหน"ง..............................................................................................…………...   

      สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……            

ค�าขาย โดยเป+น      เจ�าของร�าน        หาบเร"/แผงลอย      เช"าร�าน        

ลักษณะสินค�า ………………………………………....................................…………………………………………………              

รับจ�าง (ระบุงานให�ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..   

            เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

 โดย       เป+นเจ�าของท่ีดิน รวม ……….......…...…… ไร"              เช"าท่ีรวม ………...........…………… ไร"   

รายได�ป2ละ ………....……………….. บาท (หากไม"แน"นอนให�ประมาณการ)     ท่ีอยู"ป=จจุบัน เลขท่ี …….….. หมู"ท่ี ………….. 

ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................     ตำบล/แขวง ……………..................……  

อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................รหัสไปรษณีย' …..............……………..  

โทรศัพท' …........................…………………………   

11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา  

 อยู"ด�วยกัน    หย"า    แยกกันอยู"ตามอาชีพ   

อ่ืนๆ ระบุ..........................................................................................................................................................   

12.พ่ีน�องร"วมบิดามารดา (รวมผู�ขอกู�ยืม) ……. คน เป+นชาย ………. คน เป+นหญิง ………. คน ข�าพเจ�าเป+นคนท่ี ……….   

มีพ่ีน�องกำลังศึกษาอยู"รวม …………… คน คือ  

คนที่  เพศ  อํายุ  ช้ันป�  สถํานศึกษํา  

          

          

          

          

 

13.พ่ีน�องท่ีประกอบอาชีพแล�วรวม ……………….. คน คือ  

คนที่  เพศ  อํายุ  การศึกษาสูงสดุ  สถานทีท่ำงาน  รายได�เดือนละ  

            

            

            

 

 

 



 

ข�อมูลผู�ปกครอง(กรณีท่ีไม"ใช"บิดา มารดา)   

14.ผู�ปกครองของข�าพเจ�า ช่ือ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข�องกับข�าพเจ�าโดยเป+น.........….       
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………       
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………        

อาชีพ             รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานองค'การของรัฐ ตำแหน"ง………….............................…………...         
สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……   

                     พนักงาน/ลูกจ�างบริษัทตำแหน"ง...............................................................................................…………...          

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……          

                     ค�าขาย โดยเป+น      เจ�าของร�าน        หาบเร"/แผงลอย       เช"าร�าน   

 ลักษณะสินค�า ………………………………………...................................………………….………………………………                   

รับจ�าง (ระบุงานให�ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..   

                     เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………   

 โดย       เป+นเจ�าของท่ีดิน รวม ……….......…...…… ไร"               เช"าท่ีรวม ………...........…………… ไร"   

รวมรายได�ป2ละ ………....……………….. บาท (หากไม"แน"นอนให�ประมาณการ)      ท่ีอยู"ป=จจุบัน เลขท่ี …….….. หมู"ท่ี ………….. 

ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................   

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

รหัสไปรษณีย' …..............…………….. โทรศัพท' …........................…………………………  

  

ข�อมูลคู5สมรสของผู�ขอกู�ยืมเงนิ (ถ�ามี)  

15. คู"สมรสข�าพเจ�า ช่ือ ………………………………………...............……      ถึงแก"กรรม        ยังมีชีวิตอยู" อายุ …..…..... ป2       
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………       
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………       
 อาชีพ            รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานองค'กรของรัฐ ตำแหน"ง…………...............................…………...         

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……   
                      พนักงาน/ลูกจ�างบริษัทตำแหน"ง...............................................................................................…………...         

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……         

            ค�าขาย โดยเป+น      เจ�าของร�าน        หาบเร"/แผงลอย       เช"าร�าน          

ลักษณะสินค�า ………………………………………...................................……………….…………………………………          

          รับจ�าง (ระบุงานให�ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..   

        เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………   

 โดย       เป+นเจ�าของท่ีดิน รวม ……….......…...…… ไร"               เช"าท่ีรวม ………...........…………… ไร"   

รวมรายได�ป2ละ ………....……………….. บาท (หากไม"แน"นอนให�ประมาณการ)      ท่ีอยู"ป=จจุบัน เลขท่ี …….….. หมู"ท่ี ………….. 

ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................      ตำบล/แขวง ……………..................……  

อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................     รหัสไปรษณีย' …..............……………..  

โทรศัพท' …........................…………………………  

 

 

 

 



 

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

• ข�าพเจ�ามีความประสงค'จะขอกู�ยืมเงินเพื่อใช�ในการศึกษาจากกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้  

           ค"าเล"าเรียน     ค"าใช�จ"ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา      ค"าครองชีพ  

• ข�าพเจ�าขอรับรองและยืนยันว"าข�อความทั้งหมดนี้เป+นความจริงหากปรากฏภายหลังว"าได�มีการรับร

อง 

ข�อความอันเป+นเท็จข�าพเจ�ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก"กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึก

ษาพร�อมนี้ ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารต"างๆเพื่อประกอบการพิจารณาแล�ว ได�แก"  

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู�ยื่นคำขอกู�ยืมเงิน  

             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู�ปกครอง    

             สำเนาทะเบียนบ�านของผู�ยื่นคำขอกู�ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู�ปกครอง  

  เอกสารประกอบการรับรองรายได�  
              ผู�ปกครองมีรายได�ประจำ  ใช�หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน  

 

              ผู�ปกครองไม5มีรายได�ประจำ ใช�หนังสือรับรองรายได�ครอบครัวของผู�กู�ยืม 
              (แบบ กยศ.102)  พร�อมสำเนาบัตรประจำตัวข�าราชการของผู�รับรองรายได�  
 

แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู"อาศัย พร�อมรูปถ"ายที่อยู"อาศัยของบิดา มารดา 
หรือผู�ปกครอง  

ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในป2การศึกษาที่ผ"านมา  

            บันทึกกิจกรรมจิตอาสา  

 

 

ลงช่ือ …….....……………………………………..  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยศ. ���-� 

 

ภาพถ่ายบ้านของนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพี�อการศึกษา   

(ถ่ายไม่เกนิ # เดือน) 
ภาพที� &  ภาพถ่ายระยะใกล้  ให้เห็นเลขที�บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� *  ภาพถ่ายระยะไกล  ให้เห็นรูปบ้านทั-งหลงั  พร้อมด้วยตวันิสิตและครอบครัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ภาพถ่ายดงักล่าวเป็นบา้นของ……………………………………………….จริง 
หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความอนัใดเป็นเท็จ     ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที.อาจเกิดขึ0นแก่
กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื.อการศึกษา 

ลงชื.อ…………………………………………. 
        (…………………………………………) 
ตาํแหน่ง………………………………………. 
 

หมายเหตุ  :  ผูรั้บรองเป็นบุคคลเดียวกบัผูรั้บรองรายไดข้องครอบครัวผู ้
 
 

 

 

 

 

(ติดภาพด�วยกาวให�เรียบร�อย และมั่นคง) 

 

 

 

 

(ติดภาพด�วยกาวให�เรียบร�อย และมั่นคง) 



 

 
แผนผงัแสดงที�ตั-งที�อยู่อาศัยของบิดา-มารดา  หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ   

***  โปรดแสดงแผนผงัใหถู้กตอ้ง ชดัเจนและเขา้ใจง่าย  *** 
 

บ�านเลขท่ี.......................หมู�ท่ี................ซอย..................................ตําบล........................................................... 

อําเภอ....................................จงัหวัด.............................................โทรศัพท ............................... …… 



 

                                                       
หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู�ขอกู� 

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

 

ข�าพเจ�า ................................................................................. ตําแหน�ง ................................................................. 

สถานท่ีทํางาน ..........................................................................................เลขท่ี ...............................หมู�ท่ี .......................... 

ตรอก/ซอย ......................................ถนน .................................................ตําบล/แขวง ....................................................... 

อําเภอ/เขต ...................................จังหวัด .........................................รหัสไปรษณีย  ..................โทรศัพท  .......................... 

ขอรับรองว�า  นักศึกษา ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 

  มี บิดา ช่ือ.............................................................................................................................. 

  มี มารดา ช่ือ.......................................................................................................................... 

  มีสถานภาพ  ดังน้ี  � อยู�ด�วยกัน          � หย�าร�าง      

     � แยกทางกันโดยไม�ได�จดทะเบียนสมรส 

     � ขาดการติดต�อ(โปรดระบุ)............................................................................ 

     � อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 

 

โดยนักศึกษาได�อยู�ในความปกครองของ  นาย/นาง/นางสาว..............................................................เกี่ยวข�องเป7น............. 

ประกอบอาชีพ ...........................................ตําแหน�ง....................................สถานท่ีทํางาน ................................................ 

เลขท่ี ...................... หมู�ท่ี..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................................... 

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

รหัสไปรษณีย .......................โทรศัพท ..................................................มีรายได�ป�ละ.............................................บาท 

 

  ข�าพเจ�าขอรับรองและยืนยันว�าข�อความดังกล�าวข�างต�นเป7นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลัวว�าได�รับรองข�อความเป7นเท็จ   

ข�าพเจ�ายินยอมรับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก�กองทุนให�กู�ยืมเพื่อการศึกษาทุกประการ 

 

 

          ลงช่ือ ....................................................................... 
                        (.....................................................................) 
                   ตําแหน�ง ................................................................... 

 

หมายเหตุ 
                  1.  การรับรองสถานภาพครอบครัว ของผู�กู�ยืมให�บุคคลดังต�อไปน้ีเป7นผู�รับรอง 

                           1.1  ข�าราชการผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ข�าราชการตํารวจ/ทหาร ร�อยเอกขึ้นไป 

                         1.2  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 

                     1.3  ผู�ปกครองท�องถิน่ระดับผู�ใหญ�บ�านขึ้นไป 

      2.   ไม�มีการขูด ลบ ขดี ฆ�า  หากเขียนผิด  ต�องมีลายเซ็นผู�รับรองรายได�เซ็นกํากับ  ห�ามใช�น้ํายาลบคําผิด 

 

 



 

หนงัสอืรบัรองรายได�ของครอบครวัผู�ขอกู� 

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

ข�าพเจ�า.........................................................เจ�าเลขประจําตัวประชาชน........................................................................... 
ตําแหน"ง .................................................................................... สถานท่ีทํางาน......................................................................  
เลขท่ี..................... หมู"ท ี่ .............. ตรอก/ซอย.ถนน....................................ตําบล/แขวง..............................................................  
อําเภอ/เขต......................จังหวด ..................................... รหัสไปรษณีย' ........................ โทรศัพท'ติดต"อได�................................ 

ขอรับรองว"า  นักศึกษา ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................  

           มีบิดา ช่ือ .....................................................................................................................ยังมีชีวิตอยู"   ถึง แก"กรรม  

           (แนบใบมรณบัตร) 
ประกอบอาชีพ ตําแหนง.....................................................สถานท่ีทํางาน................................................................................. 
เลขท่ี...................หมู"ท่ี.............ตรอก/ซอย...........ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.......................
รหัสไปรษณีย'...............................โทรศัพท'(มือถือ......................................มีรายได�ป2ละ.......................................................บาท 

มีมารดา ช่ือ ................................................................................................................. ยังมีชีวิตอยู" ถึงแกกรรม 
(แนบใบมรณบัตร) 

ประกอบอาชีพ   ตําแหน"ง ..................................................สถานท่ีทางาน.................................................................................... 
เลขท่ี.................หมู"ท่ี................ตรอก/ซอย........ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต .................. ......จังหวัด................................  

รหัสไปรษณีย'...............................โทรศัพท'(มือถือ).. .......................... ..........มีรายไดป2ละ ......................... .........................บาท 

กรณมีผีู�ปกครอง(ทีไ่ม"ใช"บิดามารดา) ช่ือ.........................................................................          ยังมีชีวิตอยู" 

ประกอบอาชีพ ตําแหน"ง ...............................................สถานท่ีทํางาน ................................. ............................................... 
เลขท่ี....................... หมู"ท่ี ............................ ตรอก/ซอย ............. อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................... 

รหัสไปรษณีย'.....................โทรศัพท'(มือถือ) .... ............................................มีรายได�ป2ละ .......................... ........................บาท. 

ข�าพเจ�าขอรับรองและยืนยันว"าขอความดังกล"าวข�างต�นเป+นความจริงทุกประการหากปรากฏภายหลังว"าได�รับรอง 

ขอความอันเป+นเท็จข�าพเจ�ายินยอมรับผิดชอบต"อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก"กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษาทุกประการ 
 

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

ตําแหนง....................................................... 

 

คาํชี้แจง (กรณุาอ"านก"อนเขียนหนงัสือรับรองรายได�) :  
การรับรองรายได�ของครอบครัว ให�บุคคลดังต"อไปน้ีเป+นผู�รับรอง โดยพิจารณาการประกอบอาชีพของบิดา-มารดา            

หรือผู�ปกครอง   ไม�มีการขูด ลบ ขีด ฆ�า  หากเขียนผิด  ต�องมีลายเซ็นผู�รับรองรายได�เซ็นกํากบั   
1) ข�าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให�ใช�หนงัสอืรบัรองรายได�จากหน"วยงาน โดยหัวหน�าหน"วยงานเป+นผู�รับรองรายได�  
2) พนักงาน ลูกจ�างเอกชน/บริษัท/ห�าง/ร�าน ให�ใช�หนงัสอืรบัรองรายได�จากหน"วยงาน โดยเจ�าของกิจการหรือผู�จัดการ 

รับรองรายได�  
3) อาชีพอิสระ ให�ใช�หนงัสือรับรองรายได�ฉบบันี้แนบพร�อมกบับตัรข�าราชการ โดยมีผู�รับรองท่ีสามารถให�คํารับรอง

รายได� ในการประกอบอาชีพของบิดา-มารดา/ผู�ปกครองได�ดังน้ี  
3.1) ข�าราชการผู�ดํารงตําแหน"งระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ข�าราชการตํารวจ/ทหาร ร�อยเอกขึ้นไป หรือ  
3.2) ผู�ปกครองท�องถิ่นระดับผู�ใหญ"บ�านขึ้นไป  

4) กรณีบิดามารดาหย"าร�างต�องมีใบหย"า ถ�าแยกทางกันไม"มีทะเบียนสมรส/ขาดการติดต"อ ต�องมีหนังสือรับรอง
สถานภาพครอบครัว 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอกู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

กรณทีี่ 1 ผูกู้้ยืมประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องลาพักการศกึษา (ต้องมีใบรับรอง

แพทย์ประกอบ) 

กรณทีี่ 2 ผูกู้้ยืมเรียนมาตลอดหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคยลาพักการศึกษา 

หรอืป่วยจนต้องพักการศกึษา 

เงื่อนไข 

 (1) สำนักงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะต้องมวีงเงนิผู้กู้รายเก่าคงเหลอืทั้งระบบ 

 (2) วงเงนิให้กู้ยืม สถานศกึษาควรพิจารณาตามความเหมาะสมและจำเป็น 

 (3) ผู้ที่ประสงค์ขอกู้ยืมจะต้องมชืี่ออยู่ในระบบ e-studentloan  แล้วเท่านั้น 

คุณสมบัติ 

(1) ต้องศกึษาในคณะ/สาขาวิชา/และสถาบันเดิมอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

(2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 รวมทั้งจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง และคงเหลือวชิาที่จะต้อง

ศกึษาอีกไม่เกิน 36 หน่วยกิต และมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จการศกึษา ภายใน  1 ปี  หากไม่สามารถ

สำเร็จการศกึษาได้ ผูกู้้ยืมจะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอง 

(3)  ต้องเรียนต่อเนื่องโดยไม่ลาออกและสมัครใหม่ 

(4) คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองจะพิจารณาอนุมัตติามหลักสูตรการศกึษาและให้กู้เกินหลักสูตรในปี

แรกเท่านั้น กล่าวคือ หลักสูตร 4 ปี จะพิจารณาในปีที่ 5 หลักสูตร  5 ปี จะพิจารณาในปีที่ 6 และ

หลักสูตร 6 ปี จะพิจารณาในปีที่ 7 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคำร้องขอกู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

กรณีกู้ยมืเงินเกนิหลักสูตร ประจำปี 2563 

เขียนท่ี  กองกจิการนิสติ  

วันที      

ข้าพเจา้ (   ) นาย  (   ) นางสาว       รหัสนิสติ   

สาขาวิชา    คณะ    ชั้นปี   หลักสูตร ปี............................ 

เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX  คาดว่าจะสำเร็จในปีการศึกษา  เบอร์มือถือ    

สาเหตุท่ีไม่สามารสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด        

               

(   ) ติดรายวิชาที่เคยถอน   จำนวน   วิชา รวม   หน่วยกิต 

(   ) ติดรายวิชาที่ผลการเรยีนไม่ผ่าน   จำนวน   วิชา รวม   หน่วยกิต 

(   ) ติดรายวิชาฝึกสอน/ฝึกงาน  จำนวน   วิชา รวม   หน่วยกิต 

(   ) ติดรายวิชาวิจัย    จำนวน   วิชา รวม   หน่วยกิต 

(   ) อื่นๆ     จำนวน   วิชา รวม   หน่วยกิต 

      หน่วยกิตท่ีเหลอืท้ังหมด  รวม   หน่วยกิต 

 ดังน้ัน ข้าพเจา้จึงมีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กรณีเกินหลักสูตร)  

ในปีการศึกษา 2562 โดยประสงค์จะขอกู้ยืมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

 (   ) ค่าเล่าเรยีนในภาคเรยีนท่ี 1 เป็นจำนวนเงิน    บาท 

 (   ) ค่าเล่าเรยีนในภาคเรยีนท่ี 2 เป็นจำนวนเงิน    บาท 

 หากต้องการค่าครองชีพดว้ย ให้เลอืกดังนี ้เรยีน 1 เทอม เลอืก 6 เดอืน /เรยีน 2 เทอม เลือก 12 เดอืน 

 (   ) ค่าครองชีพ (6 เดอืน x 3,000) เป็นจำนวนเงิน  18,000  บาท 

 (   ) ค่าครองชีพ (12 เดอืน x 3,000) เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท 

 ข้าพเจา้ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารเป็นเท็จข้าพเจา้ยินยอม

ให้ทางมหาวิทยาลัยระงับสิทธิ์กูย้ืมเงินในปีการศึกษา 2563 ทันที 

 

    ลงชื่อ     นิสิต 

         (     ) 

             วันท่ี  / /  



 
 

- อ่านคำชี้แจงด้านล่างก่อนเขียน 

- ห้ามลบ ห้ามขีดฆ่า 

- เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ 

 

กยศ  102 

คำแนะนำการเขียน 
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 

วันที ่.................... เดือน ........................ พ.ศ.……………..  

ข้าพเจา้ ............................................................ เลขประจำตวัประชาชน 
ตำแหนง่ ......................  ใสข่อ้มูลของผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการ 

เลขท่ี ................ หมู่ที.่.. เทียบเท่าระดับ 5 ใหค้รบถ้วน             ถนน…………………..………………..….ตำบล/แขวง ...................................  
อำเภอ/เขต ............................................. จงัหวด ...................................... รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศพัทต์ดิต่อได ้..........................  
ขอรับรองวา่  นกัศกึษา ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ......................  ชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ 

มีบดิา ช่ือ ........... - ใส่ขอ้มูลของบิดามารดาให้ครบถ้วน ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแกกรรม (แนบใบมรณบตัร) 
ประกอบอาชีพ .................... - ถ้าถึงแก่กรรมต้องแนบสำเนาใบมรณบัตร 

เลขที ่...............................    – ถ้าหย่ารางต้องแนบสำเนาใบหย่า 

ตำบล/แขวง ........................- ถ้าไม่มอีาชีพต้องระบเุนือ่งจากเหตุใด 

รหสัไปรษณีย ์..................... - ถ้าขาดการตดิตอ่,แยกทาง 

มีมารดา ช่ือ ....... ต้องทำหนังสือรบรองสถานภาพครอบครัว 

.........สถานทีท่ำงาน ................................................................  
.............................ถนน……………………..….………………………. 
.......................จังหวดั .............................................................  

........................มรีายได้ปีละ .......................................... บาท 

ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแกก่รรม (แนบใบมรณบตัร)  
ประกอบอาชีพ ...........................................  .............................................................สถานทีท่ำงาน .............................................................  

- ถ้าบดิามารดาประกอบอาชีพรวมกนั  
เลขที ่...............................  ......................ถนน………………………….………………………. 

ใหใ้สร่ายได้ทีบ่ดิาคนเดียว 
ตำบล/แขวง ........................ ................จังหวดั ............................................................  

ส่วนรายได้มารดาให้ระบวุ่า มีรายไดร้วมกับบิดา 
รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศัพท ์.........................โทรศพัท(์มือถอื) .................................... มรีายได้ปีละ ...................................... บาท 

กรณีมผีู้ปกครอง(ที่ไมใ่ช่บิดามารดา) ช่ือ ...............................................................................  ถึงแกก่รรม   ยังมีชีวติอยู่ 
ประกอบอาชีพ .................... - ขอมูลผู้ปกครอง ให้กรอกเฉพาะนักศึกษาผู้ที่ .....สถานทีท่ำงาน ..............................................................  
เลขที ่...............................  บิดามารดาไม่ได้ปกครองดูแล/ไม่มรีายได้ .........................ถนน……………………..….………………………. 
ตำบล/แขวง ........................ และมีผู้อ่ืนเป็นผู้ปกครองดูแลแทน ....................จังหวดั ............................................................  

รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศัพท ์.........................โทรศพัท(์มือถอื) .................................... มรีายได้ปีละ ...................................... บาท 

ข้าพเจา้ขอรับรองและยืนยันวา่ขอ้ความดังกล่าวขา้งต้นเปน็ความจริงทกุประการ  หากปรากฏภายหลังวา่ได้รับรอง 
ข้อความอนัเปน็เทจ็ ขา้พเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แกก่องทนุเงนิให้กูย้ืมเพือ่การศกึษาทกุประการ 

- ผู้รบัรองต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ลงช่ือ………………………………..…………………. 

- แนบสำเนาบตัรขา้ราชการที่ยังไม่หมดอาย ุ (…………………………………………………) 
- ลงนามรบัรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมอืชื่อที่เหมือนกนั ตำแหนง่…………………………….…………………. 

คำช้ีแจง (กรุณาอา่นก่อนเขียนหนังสือรับรองรายได้) : 
การรับรองรายไดข้องครอบครัว ให้บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูร้บัรอง โดยพจิารณาการประกอบอาชพีของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้รับรอง

ต้องกรอกรายละเอียด โดยพมิพ์หรือเขียนดว้ยลายมอืเดยีวกัน ไมล่บหรือขีดฆา่ข้อความใดๆ  
1) ข้าราชการ พนักงานรัฐวสิาหกิจ ใหใ้ช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผูร้ับรองรายได้  

2) พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใชห้นังสือรับรองรายได้จากหนว่ยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จดัการรับรองรายได้  

3) อาชีพอิสระ ใหใ้ช้หนังสือรับรองรายได้ฉบับน้ีแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยมีผูร้ับรองที่สามารถให้คำรับรองรายได้ ในการ

ประกอบอาชพีของบดิา-มารดา/ผู้ปกครองได้ดังน้ี  

3.1) ข้าราชการผูด้ำรงตำแหน่งระดบั 5 ขึ้นไป หรือ ข้าราชการตำรวจ/ทหาร ยศพันตรีขึ้นไป หรือ  

3.2) ผู้ปกครองท้องถิ่นระดบัผูใ้หญ่บ้านขึ้นไป  
4) กรณีบิดามารดาหย่าร้างตอ้งมีใบหย่า ถ้าแยกทางกันไม่มีทะเบยีนสมรส/ขาดการติดต่อ ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว  

มีตัวอยา่งและคำแนะนำเพิม่เติมอีก  



 
 

กยศ 102  
 
คำชี้แจงเรือ่งการรบัรองหนังสือรับรองรายได้/ หนังสือรับรองเงินเดือน  

      การยืน่ขอกู้ยืมเงนิของกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษานั้นนักศกึษาจะต้องช้ีแจงว่าครอบครัวมรีายไดจ้ำนวนเทา่ใดต่อปี             
โดยเอกสารทีจ่ะยืนยันรายได้นั้น มรีายละเอยีด ดังนี้  

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน 
-  ใช้กรณีบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพทีม่ีเงินเดือนประจำ เช่น ข้าราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ/บริษัท/ห้าง/ร้าน  

- ตอ้งใหห้นว่ยงานต้นสังกดันั้นๆ เปน็ผู้ออกหนงัสือรับรองเงินเดือนใหพ้ร้อมกับแนบสลิปเงินเดือนฉบบัล่าสุด  

 หากไม่มีกรณีเป็นพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้านให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองเงินเดือน หรือ  

 กรณีเป็นข้าราชการให้แนบบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองเงินเดอืน พรอ้มรบัรองสำเนาถูกตอ้ง   

                              2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ (กยศ 102)  
- ใช้กรณีบิดา- มารดา / ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพทีร่ายได้ไม่แนน่อน เช่น เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทัว่ไป ฯลฯ  
- หากไมไ่ด้ประกอบอาชีพ หรือไมม่ีรายได้จะตอ้งรบัรองดว้ยวา่ไม่มรีายได้เนือ่งจากสาเหตใุดโดยระบุใหชั้ดเจน ในบรรทดั 
ประกอบอาชีพ…..  

- ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหนง่ระดบั 5 ขึ้นไป หรือเทยีบเทา่ หรือผู้ปกครองทอ้งถิน่ เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  

 เปน็ผู้รับรอง โดยแนบสำเนาบตัรประจำตวัขา้ราชการ รับรองสำเนาถกูต้อง และบตัรนั้นต้องไม่หมดอายุ   

                               3. ตำแหน่งของผู้รับรองรายได้ จะต้องมีระดับระบอุยูใ่นบัตรอย่างชัดเจน เช่น  
- ข้าราชการผู้ดำรงตำแหนง่ระดบั 5 ขึน้ไป, กำนัน, ผูใ้หญ่บ้าน, คร ูคศ.2, ทหาร-ตำรวจ ยศเทียบเทา่พนัตรีขึ้นไป  

- หากบัตรประจำตัวข้าราชการไม่มรีะดับระบ ุให้แนบหนังสือรับรองท่ีระบรุะดับจากหน่วยงานต้นสังกัด  

 4. ตำแหน่งท่ีไม่สามารถรับรองรายได้  เช่น  นายกเทศมนตรีพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เป็นต้น  

 5. กรณบิีดา/มารดาถึงแก่กรรม ต้องแนบใบมรณบัตร กรณีหย่ารา้งตอ้งแนบใบสำคัญการหย่า  

 6. กรณีบิดา/มารดาแยกทางกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส /ขาดการติดต่อ  

 ต้องมีหนังสือรบัรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้  

ตัวอย่างที1่ บิดารับราชการครู มารดาเป็นพนักงานธนาคาร    เอกสารที่ตอ้งใช้รับรองรายได้มีดังนี ้ 
1. หนงัสือรับรองเงินเดือนของบดิาทีอ่อกให้โดยต้นสังกดั (โรงเรยีน)  
2. หนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดาทีอ่อกใหโ้ดยต้นสังกดั (ธนาคาร)  
3. สลิบเงินเดือนฉบบัล่าสดุของบดิาและมารดา พร้อมรบัรองสำเนา  

ตัวอยา่งที2่ บิดาเปน็พนกังานบริษัท มารดาเป็นแม่บ้าน ไม่ได้ประกอบอาชีพ เอกสารทีต่อ้งใช้รับรองรายไดม้ีดงันี ้ 
1. หนงัสือรับรองเงินเดือนออกโดยบริษัททีบิ่ดาทำงานอยู่แนบพร้อมกับสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด  

หากไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนของผู้รับรองเงินเดือน พร้อมรับรองสำเนา  
2. หนงัสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู(้กยศ 102) ระบุว่ามารดาเปน็แม่บ้านไม่มรีายได้ รบัรองโดย
ข้าราชการผูด้ำรงตำแหนง่ระดับ 5 ขึน้ไป  
3. แนบสาเนาบตัรประจำตวัขา้ราชการของผู้รบัรอง และรับรองสำเนาถกูต้อง  

ตัวอย่างที่3 บิดาอาชีพรับจ้างทั่วไป มารดาอาชีพค้าขาย  เอกสารที่ต้องใช้รับรองรายได้มีดังนี ้ 
1. หนงัสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู(้กยศ 102) ระบรุายได้บิดาและมารดาวา่มรีายได้ปีละเทา่ใด รบัรองโดย
ข้าราชการผูด้ำรงตำแหนง่ระดับ 5 ขึน้ไป  

2. แนบสำเนาบตัรประจำตวัขา้ราชการของผู้รบัรอง และรับรองสำเนาถกูต้อง  

ตัวอยางท4ี  บิดาเปน็ขา้ราชการบำนาญ เอกสารทีต่อ้งใช้รับรองรายได้มีดงันี ้ 
1. หนงัสือรับรองการเป็นขา้ราชการบำนาญ ระบวุ่า บิดาได้รับอตัราบำนาญเดือนละเทา่ใด ออกให้โดยต้นสังกดั  
2. แนบสำเนาบตัรประจำตวัขา้ราชการของผู้รบัรอง และรับรองสำเนาถกูต้อง  
 

 



 

กยศ 102  

หนงัสือรบัรองรายได้ของครอบครวัผู้ขอกู้  

วันท่ี .................. เดอืน ..................... พ.ศ............................... 

ข้าพเจ้า ...................................................... เลขประจำตัวประชาชน................................................................................. 

ตำแหน่ง ........................................................สถานท่ีทำงาน .....................................................................................................  

เลขท่ี ............. หมู่ท่ี ..... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน....................................ตำบล/แขวง ...........................................  

อำเภอ/เขต ........................................ จังหวด ................................. รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ตดิต่อได้ .....................  

ขอรับรองว่า  นักศกึษา ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................  

มบิีดา ชื่อ .......................................................................................  ยังมชีวีติอยู่ ถึงแก่กรรม (แนบใบมรณบัตร) 

ประกอบอาชพี ...................................... ตำแหนง ......................................... สถานท่ีทำงาน ......................................................  

เลขท่ี ........................... หมู่ท่ี ....................... ตรอก/ซอย................................................... ถนน.................................................... 

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

รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ...................... โทรศัพท์(มอืถือ) ............................... มีรายไดป้ีละ ................................ บาท 

มมีารดา ชื่อ ...................................................................................  ยังมชีวีติอยู่ ถึงแก่กรรม (แนบใบมรณบัตร) 

ประกอบอาชพี ...................................... ตำแหน่ง ......................................... สถานท่ีทางาน ......................................................  

เลขท่ี ........................... หมู่ท่ี ....................... ตรอก/ซอย................................................... ถนน.................................................... 

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

รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ...................... โทรศัพท์(มอืถือ) ............................... มีรายไดปลีะ ................................ บาท 

กรณมีผีูป้กครอง(ทีไ่มใ่ช่บดิามารดา) ชื่อ ......................................................................      ถึงแก่กรรม     ยังมชีวีติอยู ่

ประกอบอาชพี ...................................... ตำแหน่ง ......................................... สถานท่ีทำงาน ......................................................  

เลขท่ี ........................... หมู่ท่ี ....................... ตรอก/ซอย................................................... ถนน.................................................... 

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

รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ...................... โทรศัพท์(มอืถือ) ............................... มีรายไดป้ีละ ................................ บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยนืยันว่าขอความดังกล่าวข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าได้รับรอง  

ขอความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายนิยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่กองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศกึษาทุกประการ  
 

ลงชื่อ......................................................... 

(.............................................................)  

ตำแหนง....................................................... 
 

 

คำชีแ้จง  (กรณุาอา่นกอ่นเขยีนหนงัสือรับรองรายได้) :  

การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง โดยพจิารณาการประกอบอาชีพของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง  

          และผู้รับรองตอ้งกรอกรายละเอยีด โดยพมิพ์หรือเขียนด้วยลายมอืเดียวกัน ไม่ลบหรือขีดฆ่าข้อความใดๆ  

1) ข้าราชการ พนักงานรัฐวสิาหกิจ ใหใ้ช้หนงัสอืรบัรองรายไดจ้ากหน่วยงาน โดยหัวหนา้หน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้  

2) พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ใหใ้ช้หนงัสอืรบัรองรายไดจ้ากหนว่ยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้  

3) อาชพีอสิระ ใหใ้ชห้นงัสือรับรองรายไดฉ้บบันีแ้นบพรอ้มกับบตัรขา้ราชการ โดยมผีู้รับรองท่ีสามารถให้คำรับรองรายได้ ในการประกอบอาชพีของ

บิดา-มารดา/ผู้ปกครองได้ดังนี้  

3.1) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 5 ขึน้ไป หรือ ข้าราชการตำรวจ/ทหาร ยศพันตรีขึ้นไป หรือ  

3.2) ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึน้ไป  

4) กรณีบิดามารดาหย่าร้างตอ้งมใีบหย่า ถ้าแยกทางกันไม่มทีะเบียนสมรส/ขาดการตดิต่อ ตอ้งมหีนังสอืรับรองสถานภาพครอบครัว 



 

 

     

  

                                                                                        ทำท่ี............................................................ 

                                                                                   วันที่............................................................ 

                          ข้าพเจ้า...........................................................................รหัสนิสติ......................................... 

                สาขาวชิา...........................................................................คณะ.......................................................... 

                เลขประจำตัวประชาชน..............................................................เบอร์โทรศัพท์........................................ 

                บ้านเลขที่ตามภูมลิำเนา...............หมู่ที่.........ถนน..............................ตำบล/แขวง..................................... 

                อำเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณยี์............................. 

    รายไดผู้้ปกครอง : รายไดบ้ิดา..................................................................................บาท / ปี 

                                    : รายไดม้ารดา..............................................................................บาท / ปี 

                                    : รายไดผู้้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา/มารดา................................................บาท / ปี 

                คุณสมบัติผู้กู ้:  

                         1. ข้าพเจ้าเป็นผู้กู้ยืมรายต่อเน่ือง (เคยได้รับการกู้ยมืเงนิกองทุนฯ จากสถาบันการศึกษาเดิม) 

                         2. ข้าพเจ้ามีรายได้ครอบครัว/ปี ไม่เกิน 200,000 บาท (สำหรับผู้กู้ยมืลักษณะที่ 1 กยศ.) 

                         3. ข้าพเจ้าไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน 

               4. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา 

                เอกสารประกอบ  : 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยมื  บิดา- มารดา / ผู้ปกครอง  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

                           2. หนังสือรับรองรายได้  ใช้กรณีบิดา- มารดา / ผู้ปกครอง ประกอบอาชพีทีร่ายได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตรกรรม คา้ขาย  

                                   รับจ้างทัว่ไป ฯลฯ  

3. หนังสือรับรองเงินเดือน  -  ใช้กรณีบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพทีม่ีเงนิเดือนประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวสิาหกิจ/             

บริษัท/ห้าง/ร้าน  
                            4. บัตรข้าราชการผูร้ับรองรายได ้

                            5. ใบแสดงผลการเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา 2562 

                          ข้าพเจ้าประสงค์ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา  ในปีการศกึษา......2563......................... 

                 ข้าพเจ้าขอรับรองและยนืยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง   หากปรากฏภายหลังว่าได้มกีารรับรอง 

                   ด้วยข้อความที่เป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายนิยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

 

  (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติผู้กู้                    (ลงชื่อ)............................................ผู้กู้ยมื 

         (                                           )                                           (                                           ) 

หนังสือยนืยันผู้ขอกู้ยืมกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายต่อเนื่อง (สำหรับนสิิตชั้นปทีี่ 2-6) 
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ภาคผนวก ข ประกาศที่เกี่ยวข้อง 


