
  

 

 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

เป็นนกัศึกษาท่ีเคยทาํสญัญากูย้มืเงินกองทุนเงิน   

ใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โดยระบบ e-Studentloan               

กบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่แลว้ มีสิทธ์ิกูย้มืเงินต่อเน่ือง           

ตามจาํนวนปีท่ีกาํหนดในหลกัสูตร  และตั้งแต่ปีการศึกษา 

2555 เป็นตน้ไป นกัศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ               

สามารถกูย้มืเงินกองทุนฯ ได ้2 ภาคการศึกษา 

 

หากนักศึกษา  ทาํไม่ครบตามข้ันตอน 

ในช่วงเวลาที ่กยศ.มช. กาํหนด 

ตามประกาศในเวบ็ไซต์  www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

จะถือว่าไม่ประสงค์จะกู้ยมืเงิน และ 

ไม่ได้รับสิทธ์ิในการกู้ยมืเงินในปีการศึกษาน้ันทนัที 

โดยจะถูกถอนกระบวนวชิา และ 

ต้องชําระเงินเอง พร้อมเงินค่าปรับ 

ตามประกาศมหาวทิยาลยั 

 

ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิ  
ประจาํภาคการศึกษาที่  
 

 
1 เม.ย. 57 – 8 ส.ค. 57 ยืน่แบบคาํขอกู้   

ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th 

                       ผูไ้ม่ประสงคจ์ะขอกูค้่าลงทะเบียน ทุกภาคการศึกษา 

ให้เลือกเฉพาะค่าครองชีพช่องเดียว  

 

25-26 ส.ค. 57  กรอกยอดค่าเทอม  

ท่ีเวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th 
   กรุณากรอกยอดค่าเล่าเรียนให้ตรงตามวนัดงักล่าว 

   หากกรอกชา้มีผลต่อการโอนเงินค่าครองชีพ 

 

         ค่าครองชีพ  จะโอนเขา้บญัชีเงินกูย้ืมของนกัศึกษา                                        

บญัชีธนาคารกรุงไทย ของนกัศึกษาผูกู้ย้ืมฯ ประมาณ ประมาณวนัท่ี 21  

กนัยายน 2557  และจะไดรั้บโอนเงินในทุกวนัท่ี 21 ในเดือนถดัไปจน ส้ินภาค

การศึกษาท่ี 1/2557  ทุกคนจะได้รับ ค่าครองชีพ 2,200.บ-  จํานวน 6 เดอืน 

 

ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิ  
ประจาํภาคการศึกษาที่  

มีท ัง้หมด 5 ขัน้ตอน 

 28 ก.ค. 57 – 15 ส.ค. 57 ยืน่แบบคาํขอกู้ 

  ท่ี คณะ ของนกัศึกษา  เตรียมเอกสารดงัน้ี 

1.กยศ.101 แบบคาํขอกูย้ืมเงินประจาํปีการศึกษา 2557 

2.กยศ.102 หนงัสือรับรองรายได ้(กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนตอ้ง  

   แนบสาํเนาผูรั้บรองรายได ้เพื่อเป็นหลกัฐาน) 

                ดาวนโ์หลดเอกสารไดท่ี้ เวบ็ไซต ์www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

1 พ.ย. 57 – 9 ม.ค. 58 

ยืน่แบบคาํขอกู้  ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th 

                       ภาคการศึกษาน้ีจะไม่สามารถเปล่ียนขอ้มูลการขอกูใ้หม่ได ้

                       เช่น เทอม1ขอกูแ้ต่ค่าเทอม  เทอม2จะขอเพิ่มค่าครองชีพไม่ได ้

 

 12  ม.ค. 58  ตรวจสอบรายช่ือ 
ท่ีเวบ็ไซต ์www.stu-aff.oop.cmu.ac.th  ผูท่ี้ยืน่แบบคาํขอหลงั 

วนัศุกร์ท่ี 9 ม.ค.57  จะไม่มีรายช่ือ และไม่ไดรั้บพิจารณา                    

ให้กูย้มื เงินฯ ให้เตรียมชาํระเงินเอง (19-23 ม.ค.58) 

 

26-30 ม.ค. 58 ลงนามแบบยนืยนั 

                  ท่ีศาลาอ่างแกว้ แต่งกายชุดนกัศึกษา และเตรียมอกสารดงัน้ี 

1. พิมพใ์บ มชท.50  ภาคการศึกษาท่ี 2/2557   

2. บตัรฯ นกัศึกษา หรือ บตัรฯ ประชาชน 

3. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีท่ีชาํระค่าเล่าเรียนเอง หรือค่าส่วนเกิน) 

4. เอกสารยกเวน้ค่าเทอม (กรณีนกัศึกษาทุนหรือ นกักีฬา) 

         ค่าครองชีพ จะโอนเขา้บญัชีเงินกูย้มืของนกัศึกษา  บญัชีธนาคารกรุงไทย 

ของนกัศึกษาผูกู้ย้มื ประมาณ วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 255 8  และจะไดรั้บโอนเงิน                        

ในทุกวนัท่ี 23 ในเดือนถดัไปจนส้ินภาคการศึกษาท่ี 2/2557 

        ทุกคนจะได้รับ ค่าครองชีพ 2,200.บ-  จํานวน 6 เดอืน 

ข้อควรทราบ  การเปล่ียนแปลง ช่ือ-สกุล,ท่ีอยู,่หนา้สมุดบญัชีให้ดาํเนินการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวโดยใชเ้อกสาร (กยศ.108) 

การรายงานสถานภาพหากไม่ไดกู้ย้มืติดต่อกนัเป็นเวลา 2 ปี แต่ยงัศึกษาอยูใ่น

มหาวทิยาลยัให้แจง้รายงานสถานภาพนกัศึกษา โดยใชเ้อกสาร (กยศ.204)            

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที ่เวบ็ไซต์ www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

 

 

คณุสมบตัขิองผูกู้ ้กยศ.รายเกา่ 

 

18 ส.ค. 57  ตรวจสอบรายช่ือ 

ท่ีเวบ็ไซต ์www.stu-aff.oop.cmu.ac.th  ผูท่ี้ยืน่แบบคาํขอหลงั 

วนัศุกร์ท่ี 8 ส.ค.57  จะไม่มีรายช่ือ และไม่ไดรั้บพิจารณา                    

ให้กูย้มื เงินฯ ให้เตรียมชาํระเงินเอง (25-29 ส.ค.57) 

 
  

19-20 ม.ค. 58  กรอกยอดค่าเทอม 

ท่ีเวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th 

    กรุณากรอกยอดค่าเล่าเรียนให้ตรงตามวนัดงักล่าว 

   หากกรอกชา้มีผลต่อการโอนเงินค่าครองชีพ 

 

 

1-5 ก.ย. 57 ลงนามแบบยนืยนั 
                      ท่ีศาลาอ่างแกว้ กรุณาแต่งกายชุดนกัศึกษา และเตรียมอกสารดงัน้ี 

1. พิมพใ์บ มชท.50  ภาคการศึกษาท่ี 1/2557   

2. บตัรฯ นกัศึกษา หรือ บตัรฯ ประชาชน 

3. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีท่ีชาํระค่าเล่าเรียนเอง หรือค่าส่วนเกิน) 

4. เอกสารยกเวน้ค่าเทอม (กรณีนกัศึกษาทุนหรือ นกักีฬา) 

 

 
21-31 ต.ค. 57 รับคู่ฉบับคนื 

                       ท่ีศาลาอ่างแกว้ แต่งกายชุดนกัศึกษา  

 

 

   23-27 ม.ีค. 58 รับคู่ฉบับคนื 

                       ท่ีศาลาอ่างแกว้ แต่งกายชุดนกัศึกษา  

 

 

http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/


 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิ 
กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา (กยศ.)  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

           ประจาํปีการศึกษา  
 

 

บตุรขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

                ผูกู้ ้กยศ. ท่ีมีสิทธ์ิเบิกเงินบุตรขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจได ้ 

จะขอกูย้มืเงินค่าลงทะเบียนไดเ้ฉพาะนกัศึกษา ท่ีมี ค่าลงทะเบียน

เกนิภาคการศึกษาละ10,000 บาทขึน้ไป  ดงัน้ี 

 

  

ภาค

การศึกษา 

ใช้สิทธิเบิก 

จ่ายเงนิเอง 

กูค้่าลง 

ทะเบียน 

กูค้่า 

ครองชีพ 

กู ้

รวม 

1/2556 8,000 0 13,200 13,200 

2/2556 8,000 0 13,200 13,200 

นกัศึกษา จะขอกู้ได้เฉพาะค่าครองชีพรายเดอืน  และใหช้าํระเงิน

ค่าลงทะเบียน เอง  ตามกาํหนดวนัท่ีในปฏิทินการศึกษาและจะ

ไดรั้บ มชท.50 (ใบแจง้ผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน)                  

เพ่ือนาํไปตั้งเบิกท่ีตน้สงักดัของผูป้กครอง 
 

  

 

ภาค

การศึกษา 

ใช้สิทธิเบิก 

จ่ายเงนิเอง 

กูค้่าลง 

ทะเบียน 

กูค้่า 

ครองชีพ 

กู ้

รวม 

1/2556 10,000 20,000 13,200 33,200 

2/2556 10,000 20,000 13,200 33,200 

ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท  จะขอกู้ได้ 20,000 บาท  + ค่าครองชีพ

รายเดอืน   ค่าลงทะเบียนส่วนเกินท่ีใชสิ้ทธิเบิก  ภาคการศึกษาละ   

10,000 บาท ใหช้าํระเงินในวนัท่ีลงนามแบบยนืยนั ในแต่ละภาค

การศึกษา และจะไดรั้บใบเสร็จรับเงิน(มช.17) เพ่ือนาํไปตั้งเบิก    

              หากใช้ มช.017 เบิกไม่ได้สามารถขอเปลีย่นเป็น มชท.50  

(ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงนิ)  ได้ประมาณส้ิน               

ภาคการศึกษานั้นๆ ทีเ่คาน์เตอร์ 1 กยศ.มช.  กองพฒันานักศึกษา 

 

ผู้กู้รายเก่า หมายถึง นักศึกษาทีเ่คยทาํสัญญา  

การกู้ยมืเงนิกองทุนฯ  กบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว  
 

 

 

กยศ.มช.                                            (16 มกราคม 2557)                      

 งานทุนและบริการ  กองพฒันานักศึกษา สํานักงานมหาวทิยาลยั 

 สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ หมายเลข 053-941-360  

 

1. เข้าเวบ็ไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

    เลอืกทีข้่อ  03 ดูยอดหนีผู้้กู้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. กรอก เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน + วนั เดือน ปีเกดิ 

 

 

 

 

 

3. เลอืกที ่ ข้อมูลการโอนเงิน 

 

 

 

 
 

 จะปรากฏข้อมูลการโอนเงิน ทั้งค่าลงทะเบียนและค่ารายเดือน 

 

 

หมายเหตุ ขอ้มูลในเอกสารอาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั                                     

การดาํเนินงานของกองทุนฯ (กยศ.มช.) ให้นกัศึกษาติดตามขอ้มูลไดจ้าก 

 เวบ็ไซต์  www.stu-aff.oop.cmu.ac.th (เวบ็ไซต ์กยศ.มช.) เป็นหลกั 

ช่องทางรับข่าวสารเพ่ิมเติม ทาง 

                 (ช่ือเพจ : งานทุนฯ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

 

http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/


แบบคําขอกู้ยมืเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

ประจําปีการศึกษา  2557 (ผู้กู้ยมื กยศ.รายเก่า) 

คณะ  .............................................................  

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว……………...………………………...……วนั/เดือน/ปีเกิด……/…………../……….อาย…ุ……..ปี 

 สัญชาติ……………..เช้ือชาติ………………….เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน………………...………………………….. 

 นกัศึกษาระดบั….ปริญญาตรี... ชั้นปีท่ี……... คณะ…………………...…..……….สาขา…………...……………………... 

 เกรดเฉล่ียสะสม…….….รหสัประจาํตวันกัศึกษา……………………ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา…………………..………….…. 

2. ภูมิลาํเนาเดิม เลขท่ี……………… หมู่ท่ี……….. ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………………………………... 

 ตาํบล/แขวง……………………………..อาํเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั…………………………….. 

 รหสัไปรษณีย…์……………………… โทรศพัทบ์า้น…………………………. 

3. ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี…………….. หมู่ท่ี………… ตรอก/ซอย………………………..ถนน………………………………… 

 ตาํบล/แขวง……………………………..อาํเภอ/เขต…………………………………จงัหวดั…………….……………….. 

 รหสัไปรษณีย…์……………………… โทรศพัทบ์า้น…………………………….โทรศพัทมื์อถือ……………………….. 

4. จบการศึกษาชั้นสูงสุด ระดบั……………………………...……………. สาขา…………………………………………….. 

 สถานศึกษา……………………………………………………….ปีการศึกษา……………………………………………... 

5. ο ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา 

ο เคยไดรั้บทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จาํนวนเงนิ 

    

    

    
 

6.   ο ไม่เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

 ο เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

คร้ังที่ ปีการศึกษา ระดบัการศึกษา ช้ันปีที ่ สถานศึกษา วงเงนิกู้ 

      

      

      

      

      

      

 

ติดรูปถ่าย 

ของผูย้ืน่ 

คาํขอกู ้

ขนาด 1-2 น้ิว 

กยศ. 101 



- 2 - 

 

7. บิดาขา้พเจา้ช่ือ…………………………………………………………ο  ถึงแก่กรรม        ο ยงัมีชีวติอยู ่อายุ…...……ปี 

 เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน…………………………………เลขท่ีบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี……………………………... 

 จบการศึกษาชั้นสูงสุด………………………………………….. จากสถานศึกษา………………………………………….. 

 อาชีพ ο รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ตาํแหน่ง………………………………………………………………… 

   หนา้ท่ี……………………………………………………………………………………………………… 

  ο คา้ขาย โดยเป็น ο     เจา้ของร้าน ο     หาบเร่ ο     เช่าร้าน 

   ลกัษณะสินคา้…………………………………………………………………………………………….. 

  ο รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน)……………………………………………………………………………….. 

  ο เกษตรกร ประเภท………………………………………………………………………………………… 

   โดย ο  เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม ………………….ไร่ ο  เช่าท่ีดินรวม…….………………….ไร่ 

  ο อ่ืน ๆ (ใหร้ะบุ)…………………………………………………………………… 

 รายไดเ้ดือนละ.............................บาท    รวมทั้งส้ินปีละ………………..…………..บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี……………… หมู่ท่ี…………….. ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………………… 

 ตาํบล/แขวง……………………………..อาํเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั…………………………….. 

 รหสัไปรษณีย…์……………………… โทรศพัทบ์า้น…………………………….โทรศพัทมื์อถือ……………………….. 

8. มารดาขา้พเจา้ช่ือ………………………………………………………ο  ถึงแก่กรรม        ο ยงัมีชีวติอยู ่อายุ…...……ปี 

 เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน…………………………………เลขท่ีบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี……………………………... 

 จบการศึกษาชั้นสูงสุด………………………………………….จากสถานศึกษา………………..………………………….. 

 อาชีพ ο รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ตาํแหน่ง………………………………………………………………… 

   หนา้ท่ี……………………………………………………………………………………………………… 

  ο คา้ขาย โดยเป็น ο     เจา้ของร้าน ο     หาบเร่ ο     เช่าร้าน 

   ลกัษณะสินคา้…………………………………………………………………………………………….. 

  ο รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน)……………………………………………………………………………….. 

  ο เกษตรกร ประเภท………………………………………………………………………………………… 

   โดย ο  เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม ……………….….ไร่ ο  เช่าท่ีดินรวม………………………..….ไร่ 

  ο อ่ืน ๆ (ใหร้ะบุ)…………………………………………………………………… 

 รายไดเ้ดือนละ.............................บาท    รวมทั้งส้ินปีละ………………..…………..บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี……………… หมู่ท่ี…………….. ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………………… 

 ตาํบล/แขวง……………………………..อาํเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั…………………………….. 

 รหสัไปรษณีย…์……………………… โทรศพัทบ์า้น…………………………….โทรศพัทมื์อถือ……………………….. 

9. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

  ο อยูด่ว้ยกนั ο  หยา่ ο  แยกกนัอยู ่เน่ืองจาก................................................................. 

  ο อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………. 



- 3 - 

 

10. พี่นอ้งร่วมบิดา มารดา รวมผูข้อกูย้มื มี……….… คน ชาย………….. คน หญิง……………. คน ขา้พเจา้เป็นคนท่ี……….. 

 มีพี่นอ้งกาํลงัศึกษาอยูร่วม…………………. คน คือ 

คนที่ เพศ อายุ ช้ันปี สถาบันการศึกษา 

     

     

     

 

11. พี่นอ้งท่ีประกอบอาชีพแลว้รวม……………………….. คน คือ 

คนที ่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานทีท่าํงาน รายได้เดือนละ 

      

      

      

 

12. คู่สมรสขา้พเจา้ (ถา้มี) ช่ือ…………………………………………ο  ถึงแก่กรรม        ο     ยงัมีชีวติอยู ่อายุ…...……ปี 

 เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน…………………………………เลขท่ีบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี……………………………... 

 จบการศึกษาชั้นสูงสุด………………………………………….. จากสถานศึกษา………………………………………….. 

 อาชีพ ο รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ตาํแหน่ง………………………………………………………………… 

   หนา้ท่ี……………………………………………………………………………………………………… 

  ο คา้ขาย โดยเป็น ο     เจา้ของร้าน ο     หาบเร่ ο     เช่าร้าน 

   ลกัษณะสินคา้…………………………………………………………………………………………….. 

  ο รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน)……………………………………………………………………………….. 

  ο เกษตรกร ประเภท………………………………………………………………………………………… 

   โดย ο     เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม ………….……….ไร่ ο     เช่าท่ีดินรวม……………..………….ไร่ 

  ο  อ่ืน ๆ (ใหร้ะบุ)…………………………………………………………………… 

 รายไดเ้ดือนละ.............................บาท    รวมทั้งส้ินปีละ………………..…………..บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี……………… หมู่ท่ี…………….. ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………………… 

 ตาํบล/แขวง……………………………..อาํเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั…………………………….. 

 รหสัไปรษณีย…์……………………… โทรศพัทบ์า้น…………………………….โทรศพัทมื์อถือ……………………….. 

13. ขา้พเจา้ไดรั้บค่าใชจ่้ายเดือนละ……………………………..…………………………….บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 

14. ขา้พเจา้ไดรั้บการอุปการะดา้นการเงินจาก…………………………………………………………………………………... 

 เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน…………………………….เลขท่ีบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี………………………………….. 

 เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น………………………………………………………………………………………………… 
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15. ผูป้กครอง (กรณีท่ีไม่ใช่บิดา มารดา หรือพี่นอ้งร่วมบิดามารดา หรือคู่สมรส) 

 ช่ือ…………………………………นามสกุล…………………………..เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น……………………... 

 เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน…………………………………เลขท่ีบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี……………………………... 

 จบการศึกษาชั้นสูงสุด………………………………………….. จากสถานศึกษา………………………………………….. 

 อาชีพ ο รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ตาํแหน่ง………………………………………………………………… 

   หนา้ท่ี……………………………………………………………………………………………………… 

  ο คา้ขาย โดยเป็น ο      เจา้ของร้าน ο      หาบเร่ ο      เช่าร้าน 

   ลกัษณะสินคา้…………………………………………………………………………………………….. 

  ο รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน)……………………………………………………………………………….. 

  ο เกษตรกร ประเภท………………………………………………………………………………………… 

   โดย ο  เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม ……………….….ไร่ ο  เช่าท่ีดินรวม…………………..……….ไร่ 

  ο อ่ืน ๆ (ใหร้ะบุ)…………………………………………………………………… 

 รายไดเ้ดือนละ.............................บาท    รวมทั้งส้ินปีละ………………..…………..บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี……………… หมู่ท่ี…………….. ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………………… 

 ตาํบล/แขวง……………………………..อาํเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั…………………………….. 

 รหสัไปรษณีย…์……………………… โทรศพัทบ์า้น…………………………….โทรศพัทมื์อถือ……………………….. 

16. ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการศึกษาจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ดงัน้ี 
 

     (ใหเ้ช็คถูก  √ ในช่องท่ีตอ้งการกู ้ และระบุค่าธรรมเนียมการศึกษาลงในตาราง) 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

  ο      ค่าธรรมเนียมการศึกษา     

  ο      ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา  (ไม่ตอ้งกรอก) 0.- 0.- 

  ο      ค่าครองชีพรายเดือน 

             (เดือนละ 2,200 บาท  ภาคการศึกษาละ 6 เดือน) 

-สาํหรับนกัศึกษาท่ีกูย้มืเงินกองทุนฯ (กยศ.) 

-สาํหรับนกัศึกษาท่ีกูย้มืเงินโครงการฯ (กรอ.) 

  เฉพาะนกัศึกษาท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองรวมกนั 

  ไม่เกิน 200,000.-/ปี 

13,200.- 13,200.- 

 

 

17.บิดา-มารดา หรือผูป้กครองของสามารถเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 

ο ได ้(ปีละไม่เกิน 22,000.-/ปี)        ο ไม่ได ้
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  ขา้พเจา้ขอรับรอง  และยนืยนัวา่ขอ้ความทั้งหมดน้ี เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรอง                                            

ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พร้อมน้ี 

ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแลว้ จาํนวน………………………….รายการ 

 

ลงช่ือ (ผูข้อกูย้มื)………………………………………… 

วนัท่ี……..เดือน………………..พ.ศ 2557 



หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้  

(ผู้กู้ฯ รายใหม่) 

*กรอกขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีดว้ยลายมือของผูรั้บรองรายได ้เท่านั้น  

 

วนัท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……….. 
 

  ข้าพเจ้า………………………………………………..…...…………ตาํแหน่ง…………………………………………………... 

สถานท่ีทาํงาน…………………………………………………………………..เลขท่ี………..……….หมู่ท่ี…………………...………………... 

ตรอก/ซอย……………………..ถนน………………………..ตาํบล/แขวง……………………อาํเภอ/เขต…………………….……………….... 

จงัหวดั………………..…รหสัไปรษณีย…์…………….โทรศพัทบ์า้น…..………………โทรศพัทมื์อถือ………………………………………. 

  ขอรับรองว่า บิดาของ………...…………………….…………..……    ο  ถึงแก่กรรม              ο  ยงัมีชีวติอยู ่

ประกอบอาชีพ……………………………………………….สถานท่ีทาํงาน…………………………………………………………………….. 

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

ตาํบล/แขวง………………………..อาํเภอ/เขต……………………..…จงัหวดั………….……………รหสัไปรษณีย…์…….…….……………. 

โทรศพัทบ์า้น…………………………โทรศพัทมื์อถือ……………….……….. 

มีรายไดปี้ละ………………………………………………….บาท (.............................................................................................)  

  ขอรับรองว่า  มารดาของ………...………………….………………   ο  ถึงแก่กรรม              ο  ยงัมีชีวติอยู ่

ประกอบอาชีพ……………………………………………….สถานท่ีทาํงาน…………………………………………………………………….. 

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

ตาํบล/แขวง……………………..อาํเภอ/เขต…………...……………จงัหวดั…………………….…………รหสัไปรษณีย…์…….……………. 

โทรศพัทบ์า้น…………………………โทรศพัทมื์อถือ……………………….. 

มีรายไดปี้ละ………………………………………………….บาท (.............................................................................................)  

  ขอรับรองว่า  ผู้ปกครองของ..…...…………… ……………………    ο  ถึงแก่กรรม              ο  ยงัมีชีวติอยู ่

ประกอบอาชีพ……………………………………………….สถานท่ีทาํงาน…………………………………………………………………….. 

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

ตาํบล/แขวง……………………..อาํเภอ/เขต…………...……………จงัหวดั…………………….…………รหสัไปรษณีย…์…….……………. 

โทรศพัทบ์า้น…………………………โทรศพัทมื์อถือ……………………….. 

มีรายไดปี้ละ………………………………………………….บาท (.............................................................................................)  
 

ลงช่ือ………………………………….. 

     (                                                       ) 

ตาํแหน่ง………………………………. 
 

หมายเหตุ การรับรองรายไดข้องครอบครัว ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

  1.  ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5 ข้ึนไป หรือตาํแหน่งเทียบเท่า หรือ 

  2.  ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา หรือ 

  3.  ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 
 

คําช้ีแจง หากบิดา-มารดา หรือผูป้กครองเป็น 

  1.  ข้าราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ ใหใ้ชห้นงัสือรับรองรายไดจ้ากหน่วยงานโดยหวัหนา้หน่วยงานเป็นผูรั้บรองรายได้ 

  2.  พนักงาน  ลูกจ้างเอกชน ใหใ้ชห้นงัสือรับรองรายไดจ้ากหน่วยงานโดยเจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการรับรองรายได้ 

  3.  อาชีพที่นอกเหนือจากข้อ 1,2 ใหใ้ชห้นงัสือรับรองและผูรั้บรองตามหมายเหตุขา้งตน้ 

กยศ. 102 
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