
ที่ รายการ จ านวน(ชุด) หมายเหตุ

1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 3

1.2 ส าเนาทะเบียนบา้น 3

1.3 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – น ามสกุลผูกู้ ้(กรณีเคยเปล่ียน) 3

1.4 ส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 3

1.5 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ./ปพ.) และน าตน้ฉบบัใบแสดงผลการเรียนมาแสดงต่อเจา้หน้าท่ีวนัท่ีน าเอกสารมายืน่ 1

1.6 หลกัฐานการท ากิจกรรมจิตอาสา อยา่งน้อย 1 โครงการ (พร้อมรูปภาพประกอบ) 1

1.7 หนงัสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูล 1

ที่ รายการ จ านวน(ชุด) หมายเหตุ

2.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา หรือ ผูป้กครอง 3

2.2 ส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา หรือ ผูป้กครอง 3

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของมารดา หรือ ผูป้กครอง 3

2.4 ส าเนทะเบียนบา้นของมารดา หรือ ผูป้กครอง 3

2.5 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุลของบิดา มารดา หรือ ผูป้กครอง (กรณีเคยเปล่ียน) 3

2.6 หนงัสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ฉบบัจริง ของบิดา หรือ ผูป้กครอง 1

2.7 หนงัสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ฉบบัจริง ของมารดา หรือ ผูป้กครอง 1

2.8 ในกรณีท่ี บิดา-มารดา หรือผูป้กครอง มีอาชีพ เกษตรกร,คา้ขาย, รับจา้ง,ไม่มีรายไดแ้น่นอน ,ไม่มีหนงัสือรับรองเงินเดือนหรือสลิป
เงินเดือน ให้ใชห้นงัสือรับรองรายไดแ้ทน ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ โดยให้เจห้น้าท่ีของรัฐเป็นผูรั้บรอง

1
ใชแ้บบฟอร์ม กยศ.102

2.9 ส าเนาทะเบียนสมรส ของบิดา-มารดา (กรณีจดทะเบียนสมรส) 1

2.10 ส าเนาทะเบียนหยา่ ของบิดา-มารดา (กรณีจดทะเบียนหยา่) 1

2.11 ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต) 1

2.12 ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีรัฐ ของผูรั้บรองรายได ้(บตัรตอ้งไม่หมดอาย)ุ 1 ใชแ้นบกบัแบบฟอร์มกยศ.102

2.13 หนงัสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูล (บิดา-มารดา และผูป้กครอง) 1

*ช่ือ-ท่ีอยู ่ในบตัรประชาชนของผูกู้ ้บิดา-มารดา/ผูป้กครอง ตอ้งตรงกบั ช่ือ –ท่ีอยู ่ตามส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนตอ้งไม่หมดอายใุนปีปัจจุบนั *

**หนงัสือยนิยอมให้เปิดเผยขอ้มูลกรอกโดย ผูกู้ย้มื บิดา-มารดา หรือผูป้กครอง คนละ 1 แผน่

1. ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานและส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี ้- 31 กรกฎาคม 2564

2. ยืน่แบบค าขอกู้ให้กองทุนกู้ยืมพจิารณาอนุมตัิ ระหว่างวันที่ 1 มถุินายน- 31 กรกฎาคม 2564

3. ท าสัญญากู้ยืมเงิน ระหว่างวันที่ 1 มถุินายน - 31 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้ยมืเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่

ผู้กู้ลกัษณะที่ 1 (กยศ.เดมิ)                            ผู้กู้ลกัษณะที่ 2 (กรอ.เดมิ)

บิดาหรือมารดา 
ลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง

เอกสารล าดบัท่ี 1.1-1.5
ผูกู้ย้มืลงช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้งดว้ยตนเองทุกฉบบั

***ในขณะท่ีกู ้ไม่ควรยา้ยทะเบียนบา้น และเปล่ียนช่ือ-นามสกุล

1. รายการเอกสารของผู้กู้

2. รายการเอกสารของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และอื่นๆ

เอกสารตามล าดบัท่ี 2.1-2.7
บิดา /มารดา /ผูป้กครอง ลงช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารของ
ตนเองทุกฉบบั

หากเป็นสลิปเงินเดือนติดลงใน
กระดาษ A4

ก าหนดการ

หมายเหตุ :

งานกองทุนให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
1. ศูนย์รับสมคัรนักศึกษาใหม่ (ระหวา่งเดือนมีนาคม – สิงหาคม) 
เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. (หยดุวนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564) 
ติดต่อสอบถาม โทร. 038-146123 ต่อ 3116, 096-8745513 
2. ส านักงานบริการสวสัดกิารนักศึกษา 
เปิดใหบ้ริการวนัองัคาร – วนัเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยดุวนัจนัทร์) 
ติดต่อสอบถาม โทร. 038-146123 ต่อ 3104, 096-8745513 

  

  

Line กลุ่ม

นักศึกษา

กองทุนฯ 

รหัส 64 



ลักษณะที่ 1 เงินกูย้มืเพ่ือการศึกษาให้แก่นกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์(กยศ.เดิม)

รอบปกติ
รอบเสาร์-

อาทติย์

รอบวนั

อาทติย์

เทยีบโอน

ปกติ

เทยีบโอน

วนัอาทติย์

1. เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ลกัษณะท่ี 1(กยศ.เดิม) 70,000 P P

2. นิติศาสตร์ ลกัษณะท่ี 1(กยศ.เดิม) 60,000 P P

3. การออกแบบส่ือดิจิทลั*Human ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 70,000 P P

4. การบริหารและการจดัการสมยัใหม่ ลกัษณะท่ี 1(กยศ.เดิม) 50,000 P P P P

5. การจัดการธุรกิจด้านการบิน*Human ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 60,000 P

6. การตลาดดิจิทลั ลกัษณะท่ี 1(กยศ.เดิม) 50,000 P P P

7. การบญัชี ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 60,000 P P P

8. ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 60,000 P

9. ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 60,000 P P

10. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน*Human ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 60,000 P P P P

11. การจดัการธุรกิจดา้นการบินและการตลาดดิจิทลั ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 60,000 P

12. การบริหารและการจดัการสมยัใหม่
และการตลาดดิจิทลั

ลกัษณะท่ี 1(กยศ.เดิม) 50,000 P

Human คือสาขาท่ีร่วมโครงการส่งเสริมการพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital) ผูกู้ล้กัษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม)

      รับเง่ือนไขพิเศษ 2 ต่อ เม่ือจบการศึกษา

        ต่อท่ี 1 ลดเงินตน้ 30%

        ต่อท่ี 2 ลดดอกเบ้ีย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

คุณสมบัติเบือ้งต้น

1. ไม่เป็นผูท้  างานประจ า

2. ไม่เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี

3. อายไุม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

4. ผูกู้ล้กัษณะท่ี 1 (กยศ.เดิม) รายไดร้วมครอบครัวตอ้งไม่เกิน 360,000 บาท

5. ผูกู้ล้กัษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม) ไม่ก าหนดเพดานรายได ้แต่ถา้รายไดร้วมครอบครัวเกิน 360,000 บาท กูค้่าครองชีพรายเดือนไม่ได้

6. กรณีกูค้่าครองชีพรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท(ปีละ 36,000 บาท)

เงือ่นไขการช าระเงนิคืนกองทุน

1. ระยะเวลาปลอดหน้ีภายหลงัส าเร็จการศึกษา 2 ปี

2. อตัราดอกเบ้ีย 1% ต่อปี

3. ระยะเวลาการช าระเงินคืนภายใน 15 ปี

การยืน่กูก้องทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

สาขาวชิา กองทุนกู้ยมืฯ
ค่าเล่าเรียน

ต่อปี

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทยีบโอน

ลักษณะที่ 2 เงินกูย้มืเพ่ือการศึกษาให้แก่นกัเรียนหรือนกัศึกษาในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการหลกั ซ่ึงมีความชดัเจนต่อการผลิตก าลงัคน และมีความ
จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ (กรอ.เดิม)



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

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

 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................. อายุ..............ปี 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ------------  

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........... ............................................. 
ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ................ ........................ จังหวัด ......................................... 
โทรศัพท์ ............................................................. Email……………………..…………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  ผู้ยื่นความประสงค์ค ้าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอ
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ............................................................................
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 
 1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือการให้กู้ยืม 
การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 2. ยินยอมให้หนว่ยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
     (                                                  ) 

 
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจ าตัว

ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 



 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันที ่          เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานที่ท างาน       
เลขที ่         หมู่ท่ี      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานทีท่ างาน                         อยู่บ้านเลขที ่                
หมู่ท่ี         ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                                ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                               เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผูข้อกู้ยืมเงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา)  ชื่อ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง    
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

    
 
      ลงชื่อ                                        ผู้รับรอง                              
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ/
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผูร้ับรองได้สังกัด และรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่
 



 
บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม ทีมุ่่งจติอาสา ปีการศึกษา.............. 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
ช่ือ.................................นามสกลุ..................................รหัสนักศึกษา...........................เลขที่สัญญา................... 

คณะ................................................สาขา.......................................................... 
ช่ือ 

โครงการ /กจิกรรม 
จติอาสา 

สถานที ่
ด าเนินโครงการ /

กจิกรรม 

 
วนั / เดอืน / ปี 

 

เวลา 
เร่ิมต้น - ส้ินสุด 

จ านวน
ช่ัวโมง            

(รวม) /วนั 

ลกัษณะของกจิกรรม 
(โดยละเอยีด) 

ลายมอืช่ือผู้รับรอง 
ต าแหน่งของผู้รับผดิชอบโครงการ 

ต้องประทบัตราหน่วยงาน 

      
 
 
 

 
ลงช่ือ................................................ 
(......................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................. 

 
 
 
 

     
 
 
 

 
ลงช่ือ................................................ 
(......................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................. 

      
 
 
 

 
ลงช่ือ................................................ 
(......................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................. 

รวมเวลาทั้งส้ิน    

 




