
24 ก.ค. 57 – 15 ส.ค. 57 

พมิพ์แบบคาํขอ + เตรียมเอกสาร   

ต้องมีรหัสประจําตัวนักศึกษา มช. เรียบร้อยแล้ว 
    2.1   เขา้เวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th เพื่อขอกูย้มืเงินในอินเตอร์เน็ต 

        2.2   เขา้เวบ็ไซต ์www.stu-aff.oop.cmu.ac.th เพื่อเตรียมเอกสาร ดงัน้ี                 

                  2.2.1 กยศ.101  แบบคาํขอกูย้มืเงิน ประจาํปีการศึกษา 2557  (เพิ่มเติมขอ้มูลได)้     

                 2.2.2 กยศ.102  หนงัสือรับรองรายได ้   (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนตอ้งแนบสาํเนา  

                            บตัรขา้ราชการระดบั 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเพิ่มเติม) หรือ  หนงัสือรับรอง  

                             เงินเดือน  (กรณีมีสลิปเงินเดือน)                                                                  

                  2.2.3 กยศ.103  หนงัสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา  มช. 

              2.2.4 กยศ.104  แผนผงัท่ีตั้งท่ีอยูอ่าศยัของบิดา-มารดา หรือผูป้กครอง 

              2.2.5 ใบแสดงผลการศึกษาในปีท่ีผา่นมาปี1ใชใ้บรบ1/ปพ1รุ่นพี่ใชท้รานสค ริป 

              2.2.6 สาํเนาสัญญากูย้มืเงินในปีการศึกษาท่ีผา่นมา  

                       (ยกเวน้ผูกู้ร้ายใหม่ท่ีไม่เคยกูย้มืมาก่อนไม่ตอ้งแนบ)                                                  

              2.2.7  เอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่นใบหยา่,ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล,ใบมรณบตัรฯลฯ             

              2.2.8 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน+ทะเบียนบา้นผูกู้ ้                                                   

              2.2.9 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน+ทะเบียนบา้นผูค้ ํ้าประกนั                         

              2.2.10 กยศ.มช.008ใบบนัทึกขอ้มูลการจดัทาํสัญญากูย้มืเงิน (เก็บไวท่ี้ตวัเอง) 

ขอ้ 1-4  และ10  ดาวน์โหลด และดูตวัอยา่งเอกสารทั้งหมดไดท่ี้ www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

 

 

 

 

 

28 ก.ค. – 21 ส.ค. 57 

ส่งแบบคําขอ + เอกสาร +สัมภาษณ์ 

  ท่ีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั (วนั เวลาท่ีสมัภาษณ์ให้นกัศึกษา      

 สอบถามกบัทางคณะของตนเอง อย่าลืม ! ยื่น กยศ.มช.008  

   ให้คณะลงช่ือเพื่อเป็นหลกัฐานและใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

 

20 - 21 ส.ค. 57  ปฐมนิเทศ+เปิดบัญชี  

เปิดจองเข้าฟัง 13 -14 ส.ค.57 ที่ช้ัน1 เคาน์เตอร์1 กองพฒันา

นักศึกษา ปฐมนิเทศที่คณะศึกษา ในวนัปฐมนิเทศ  เตรียมสาํเนา

ทะเบียนบา้น บตัรประชาชนอยา่งละ 1 ฉบบั    

อย่าลมื ! ยืน่ กยศ.มช.008    ใหเ้จา้หนา้ท่ีลงช่ือเพื่อเป็นหลกัฐาน 

และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

     

 

 
25 ส.ค. 57 

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

 

         17 -18 ก.ย. 57*ไม่มีเลขท่ีบญัชีจะพิมพส์ญัญาไม่ได ้

รับสมุดบัญชี   ท่ีกองพฒันานกัศึกษา 

อย่าลืม ! ยื่น กยศ.มช.008    ใหเ้จา้หนา้ท่ีลงช่ือเพื่อเป็นหลกัฐาน  

และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

 

17 - 26 ก.ย. 57   พมิพ์สัญญา +              

กรอกข้อมูลในสัญญา + เตรียมเอกสาร 

-  พิมพส์ัญญา จาํนวน 2 ฉบบั (1 ฉบบั =1 แผน่  พิมพแ์บบหนา้-หลงั)  

-  ลงนามในสัญญา   ต่อหนา้นายอาํเภอ หรือ  ต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีคณะ 

-  เตรียมเอกสาร  ดงัน้ี   

    1. สัญญาฉบบัจริง  จาํนวน 2 ฉบบั 

    2. ถ่ายเอกสารผูกู้ร้วมในหนา้เดียว   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน + 

ทะเบียนบา้น + หนา้สมุดบญัชี ธ.กรุงไทย สาขา ถ.สุเทพ 

    3. ถ่ายเอกสารผูค้ ํ้ารวมในหนา้เดียว  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน + 

ทะเบียนบา้น 

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

 

 

 

 

 

 

 1 - 2 ต.ค. 57  ส่งสัญญา   

 ท่ีศาลาอ่างแกว้ ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

1.  สวมชุดนกัศึกษาถูกระเบียบ 

2. ส่งสัญญาดว้ยตนเอง พร้อมจดัเรียงเอกสารให้เรียบร้อยตามขอ้ 7   

อย่าลืม ! ยื่น กยศ.มช.008    ให้เจา้หนา้ท่ีลงช่ือเพื่อเป็นหลกัฐาน  

และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

              เป็นนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สญัชาติไทย 

รายได้ครอบครัวไม่เกนิ 200,000.-บาทต่อปี  และมีคุณสมบติั

อ่ืนๆ ครบถว้นตามท่ีกองทุน เงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา กาํหนด  

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ดงัน้ี 

              1. นศ.ปี1 กูต้่อเน่ืองยา้ยสถาบนั (เคยกูต้อน ม.ปลาย) 

              2. นศ.ปี1 ไม่เคยกูก้องทุนเงินใหกู้ย้มืฯ 

              3. นศ.ปี2 ข้ึนไป ไม่เคยกูก้องทุนเงินใหกู้ย้มืฯ มาก่อน 

หรือผู้ทีไ่ม่เคยทาํสัญญาฯ กบั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มาก่อน   

โดยจะมีสิทธ์ิกูย้มืเงินต่อเน่ืองตามจาํนวนปีท่ีกาํหนด                     

ในหลกัสูตร  และสามารถขอกูย้มืได ้2 ภาคการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

หากภาคการศึกษาที่ 1/2557  ทําไม่ครบ 11 ขั้นตอน  

ในช่วงเวลาที่ กยศ.มช. กาํหนด  

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

จะถอืว่าไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน และ 

ไม่ได้รับสิทธ์ิในการกู้ยมืเงินในปีการศึกษาน้ันทันที 

โดยจะถูกเพกิถอนกระบวนวชิา และ 

ต้องชําระเงินเอง พร้อมเงินค่าปรับ 

ตามประกาศมหาวทิยาลยั 

(หมายเหตุ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่2/2557 เป็นต้นไป 

 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอนใน แผ่นพบัผู้กู้รายเก่า) 

 

ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิ  
ประจาํภาคการศึกษาที่  
(สาํหรบันกัศึกษาผูกู้ ้กยศ. ที่ไม่ไดเ้ขา้โครงการปฐมนิเทศ 

 จะไม่ไดร้บัสทิธิ์กูย้มืในปีการศึกษา 2557 ตลอดปีการศึกษา) 

           1 ม.ีค. – 8 ส.ค. 57 ขอรหัสผ่าน+ยืน่แบบคาํขอ 

                ท่ีเวบ็ไซตw์ww.studentloan.or.th โดย ให้ใช้ทะเบียนบ้าน 

                       ตามภูมิลําเนาเดิมในการกรอกข้อมูล เท่าน้ัน เฉพาะนกัศึกษากูย้มืเงินให้ยา้ย 

  ทะเบียนบา้นเขา้หอพกัฯ ไดต้ั้งแต่ 2 ต.ค. 57 ทั้งน้ี หลงัจากยื่นแบบ 

  คาํขอในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแลว้ใหน้กัศึกษาพิมพ ์ 

  สถานะผูกู้ ้ เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานทนัที  

 

 

คณุสมบตัขิองผูกู้ ้กยศ.รายใหม่ 

 

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


            21 - 22 ต.ค. 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) 

 

 

 

  กยศ.มช.        (วนัท่ีออกเอกสาร  2 กรกฎาคม 2557)                                  

งานทุนและบริการ  กองพฒันานักศึกษา สํานักงานมหาวทิยาลยั 

 

 13 - 14 ต.ค. 57 

 กรอกยอดค่าเทอม ท่ีเวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th 

 ให้ตรงกบัยอดเงินในใบ มชท.50   ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 

 (ใบแจง้ผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) 

 

 3 - 4 ธ.ค. 57 

 รับเอกสารคู่ฉบับ คนื  

 ท่ีศาลาอ่างแกว้ กรุณาแต่งกายชุดนกัศึกษา 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที ่2/2557 เป็นต้นไป 

 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอนใน แผ่นพบัผู้กู้รายเก่า) 

 

 

 

  

1. สญัญากูย้มืเงนิทาํเพยีงคร ัง้เดียว  ในภาคการศึกษาแรกของปีแรก (ปี1)    

ทีข่อกูย้มืเงนิ และ ตอ้งยื่นแบบคาํขอกู ้ทุกภาคการศึกษา ที่ประสงคจ์ะกู ้

2. นกัศึกษาแต่ละคณะขอกูย้มืเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ไดไ้ม่เกนิเพดาน

วงเงนิทีก่องทนุฯกาํหนด ซึง่ ไม่รวมคา่ครองชีพอกี 26,400.-บาท  ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. หากใช ้ สทิธิ์เบกิเงนิบตุรขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิได ้ จะขอกูย้มืเงนิ

ค่าลงทะเบยีนไดเ้ฉพาะนกัศึกษาทีม่ ี คา่ลงทะเบยีนเกนิ ภาคการศึกษาละ 

11,000.-บาทข้ึนไป  เช่น  

ตวัอยา่งที่1   ๏ คา่ลงทะเบยีน         30,000.-บาท 

      จะขอกูไ้ด ้        19,000.-บาท+ค่าครองชพีรายเดอืน 

               ๏ ค่าลงทะเบยีนส่วนเกนิ 11,000.-บาท ใหช้าํระเงนิในวนัทีล่งนาม

แบบยนืยนัและจะไดร้บั มช.17(ใบเสร็จรบัเงนิย่อ) เพือ่นาํไปต ัง้เบกิ หากใช ้มช.

17 เบกิไม่ไดส้ามารถขอเปลีย่นเป็น มชท.50 ไดป้ระมาณสิ้นภาคการศึกษานัน้ๆ 

ตวัอยา่งที่2   ๏ คา่ลงทะเบยีน         8,000.-บาท 

       จะขอกูไ้ด ้       เฉพาะค่าครองชพีรายเดอืน  

                ๏ ให ช้าํระเงนิค่าลงทะเบยีนตามกาํหนดวนัทีใ่นปฏทินิการศึกษา 

(25-29 ส.ค.57) และจะไดร้บั มชท.50 (ใบเสรจ็รบัเงนิ) เพือ่นาํไปตัง้เบกิ 

 

ผู้กู้รายใหม่  หมายถึง 

นักศึกษา  ช้ันปีที ่1 รหัส 57.. 

 ผูกู้ต่้อเน่ืองยา้ยสถาบนั (เคยกูก้องทนุเงนิใหกู้ย้มืฯ ตอน ม.ปลาย)  

 ผูกู้ร้ายใหม ่(ไมเ่คยกูก้องทนุเงนิใหกู้ย้มืฯ มาก่อน) 

นักศึกษา  รหัส 56.. ลงไป 

   ผูกู้ร้ายใหม ่(ไมเ่คยกูย้มืกองทนุเงนิใหกู้ย้มืฯ) 
 

 

 

 

 

 

    

         รอรับเงนิค่าครองชีพ    จะโอนเขา้บญัชีเงินกูย้มืของนกัศึกษา   บญัชี

ธนาคารกรุงไทย  ประมาณวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557  และจะไดรั้บโอนเงินในทุกวนัท่ี 

17 ในเดือนถดัไปจนส้ินภาคการศึกษาท่ี 1/2557 

ทุกคนจะได้รับ ค่าครองชีพเดอืนละ 2,200.บ- ต่อเนื่อง  จํานวน 6 เดอืน 

 

  

♥ เวบ็ไซตก์องพฒันานกัศึกษา  

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

♥                (ช่ือเพจ : งานทุนฯ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

♥ เวบ็ไซตก์องทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 

     www.studentloan.or.th 

 

 

ตดิตามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี่ 

ขอ้ควรรู ้
 

ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิ 
กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา(กยศ.)  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

           ประจาํปีการศึกษา  
 

 

  คณะ                เพดานวงเงนิ 

2.1. มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ(สาขาบริหาร)    50,000 บาท/ปี 

       รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   สังคมศาสตร์    

       วทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย(ีสาขาการจดัการฯ) 

2.2  การส่ือสารมวลชน  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์                60,000 บาท/ปี 

       บริหารธุรกิจ(สาขาบญัชี) 

2.3  วจิิตรศิลป์  สถาปัตยกรรมศาสตร์                               70,000 บาท/ปี 

       วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร         

       เกษตรศาสตร์ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี

       (สาขาวศิวกรรมซอฟแวร์ และสาขาแอนนิเมชัน่)  

2.4. เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์               90,000 บาท/ปี 

2.5. แพทยศาสตร์  ทนัตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์       200,000 บาท/ปี 

 

 

 

 

หมายเหตุ ขอ้มูลในเอกสารอาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั                                 

ดาํเนินงานของกองทุนฯ (กยศ.มช.) ให้นกัศึกษาติดตามขอ้มูลไดจ้าก 

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

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


 

รับเอกสารคู่ฉบับคนื   

 (3 – 4  ธ.ค.57)  ท่ีศาลาอ่างแกว้  กรุณาแต่งกายชุดนกัศึกษา  เวลา 09.00-16.00 น. 

ลงช่ือ...................................................................เจา้หนา้ท่ี วนัท่ี.................................  

    

 

ใบบันทกึข้อมูล การขอกู้ยมืเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ.)  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ประจําภาคการศึกษา 1/2557 

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

ช่ือ-นามสกุล................................................................................ รหสัประจาํตวันกัศึกษา ........................................ 

กลุ่ม        ผูกู้ต่้อเน่ืองยา้ยสถาบนั(กูต้่อเน่ืองจาก ม.6)          ผูกู้ร้ายใหม่ รหสั57         ผูกู้ร้ายใหม่ รหสั56..ลงไป (รุ่นพ่ี) 

เบอร์มือถือ.......................................... เบอร์บา้น .....................................เบอร์เพื่อนสนิท........................................ 
  

ยืน่แบบคาํขอกู้ยมืเงนิ   (พร้อมแนบเอกสารครบถว้นตามประกาศรับสมคัร )   

(28 ก.ค. - 21 ส.ค.57)   ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  คณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 

ลงช่ือ....................................................................เจา้หนา้ท่ี ท่ีรับเอกสาร       วนัท่ีรับ...............................................  

 

ปฐมนิเทศ+เปิดบัญชี (สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั สาํเนาบตัรประชาชน 1ฉบบั และเงินสดหากตอ้งการทาํบตัรATM.) 

 (20 - 21 ส.ค.57) ท่ีหอ้งประชุม40ปี ชั้น1 อาคาร4 คณะศึกษาศาสตร์ (เปิดจองเขา้ฟัง 13-14 ส.ค.57 ท่ีกองพฒันานกัศึกษา) 

วนัท่ีเขา้ปฐมนิเทศ........................................................คะแนนแบบทดสอบ.................................................คะแนน             

ผา่นการทดสอบแลว้  ลงช่ือ....................................................................เจา้หนา้ท่ี  

 

เข้ารับการสัมภาษณ์   

(ตามวนัที ่ ทีค่ณะกาํหนด   แต่ไม่เกนิ 21 ส.ค.57)  ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  คณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 

ลงช่ือ....................................................................ผูท้าํการสมัภาษณ์      วนัท่ีสมัภาษณ์.............................................  

ลงช่ือ....................................................................ผูท้าํการสมัภาษณ์      วนัท่ีสมัภาษณ์.............................................  

          รับสมุดบัญชี 

  ( 17 - 18 ก.ย.57)  ท่ีกองพฒันานกัศึกษา  (เพ่ือนาํเลขท่ีบญัชีไปกรอกในสญัญา)  

ลงช่ือ...................................................................เจา้หนา้ท่ี ท่ีใหส้มุดบญัชี   วนัท่ีรับสมุดบญัชี.................................  

 

ส่งสัญญา  (พร้อมแนบเอกสารครบถว้นตามประกาศรับสมคัร)   

 (1 - 2 ต.ค.57)  ท่ีกองพฒันานกัศึกษา  ใบนาํส่งเลขท่ี................/2557   ลาํดบัท่ี.............    

วนัท่ี ท่ีตรวจการลงนามในสญัญา(จุด2)......................................   วนัท่ี ท่ีส่งสญัญาท่ีตรวจแลว้(จุด4).....................................  

 

ลงนามแบบยนืยนั  (มชท.50  ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  พร้อมชาํระเงินเฉพาะนกัศึกษาท่ีมียอดเงินส่วนเกินหรือบุตรขา้ราชการ) 

 (21 - 22 ต.ค.57)  ท่ีกองพฒันานกัศึกษา   

วนัท่ี ท่ีรับลงนามแบบยนืยนั(จุด2)............................................   วนัท่ี ท่ีรับคู่ฉบบัแบบยนืยนั(จุด4)......................................  

กยศ.มช.008 

หมายเหตุ : หากไม่ดาํเนินการในช่วงเวลาท่ีกาํหนดจะถูกเพิกถอนกระบวนวชิา และตอ้งนาํเงินไปชาํระพร้อมเงินค่าปรับ 

 

หา้มทาํหาย  และใหเ้ก็บรักษาไวท่ี้ตวัเอง 



แบบคําขอกู้ยมืเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

ประจําปีการศึกษา  2557 

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 
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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…………………………………………………………………………………………………. 
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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.- 

 

 

บิดา-มารดา หรือผูป้กครองของขา้พเจา้คือ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ......................................นามสกุล................................... 

อาชีพ......................................... หน่วยงาน...............................................สามารถเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบั                     

การศึกษาของบุตร ο ได ้(ปีละไม่เกิน 22,000.-/ปี)        ο ไม่ได ้

 



-5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขา้พเจา้ขอรับรอง  และยนืยนัวา่ขอ้ความทั้งหมดน้ี เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรอง                                            

ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พร้อมน้ี 

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

 

ลงช่ือ (ผูข้อกูย้มื)………………………………………… 

วนัท่ี……..เดือน………………..พ.ศ 2557 

ภาพถ่ายทีอ่ยู่อาศัยของนักศึกษา บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง (จํานวน 2 ภาพ) 

 กยศ.มช.019 

         ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายระยะใกล ้ (ถ่ายตวับา้นดา้นหนา้) 

  ภาพท่ี 2 ภาพถ่ายระยะไกล  ถ่ายใหเ้ห็นตวับา้นและสภาพแวดลอ้มโดยรวม   (ถ่ายใหเ้ห็นทอ้งฟ้า และแผน่ดิน) 



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 



 

 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 

 

วนัท่ี…………เดือน……………….พ.ศ………. 

 

   ขา้พเจา้…..……………………………………………ตาํแหน่ง……………………………………..…………. 

ทาํการสอนประจาํภาควชิา/สาขาวชิา……………………………….…………คณะ………………………………………….. 

เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของ………………………………….…..……รหสัประจาํตวันกัศึกษา…………………..………….….. 

ชั้นปีท่ี…………………..ภาควชิา/สาขาวชิา………………………………………...คณะ…………………………………… 

    

 ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา…………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ……………………………… 

(                                                  ) 

ตาํแหน่ง……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กยศ. 103 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ช่ือ นาย/นาง/นางสาว……………...………………………...……รหสัประจาํตวันกัศึกษา………………….. 

ชั้นปีท่ี….. คณะ………………….สาขา……………………...รหสับตัรประจาํตวัประชาชน……………...………… 

บา้นเลขท่ี……………… หมู่ท่ี……….. ตรอก/ซอย…………………..ถนน………………………….……………... 

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

รหสัไปรษณีย…์………………………………………….…โทรศพัท…์…………………………………………….  

 

  ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดน้ี เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงั เช่นเม่ือ มีอาจารย ์     

และเจา้หนา้จากกองทุนฯไปตรวจเยีย่มบา้น  พบวา่ขอ้มูลแผนท่ีเป็นเทจ็   ขา้พเจา้ยนิยอม ยกเลิกสัญญาในปีการศึกษา 

2557 ทนัที 

 

ลงช่ือ………………………………………… 

วนัท่ี……..เดือน………………..พ.ศ………. 

แผนผงัทีต่ั้งของทีอ่ยู่อาศัยของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 

ทิศ….........

 

 กยศ.104 
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