
เอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ล าดบัที่ รายการ จ านวน(ชุด) หมายเหตุ

1.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 1

1.2 ส ำเนำใบเปล่ียนชื่อ – นำมสกลุผู้กู้ (กรณีเคยเปล่ียน) 1

1.3 หนังสือให้ควำมยนิยอมในกำรเปิดเผยขอ้มลู 1

1.4 หลักฐำนกำรท ำกจิกรรมจติอำสำ อยำ่งน้อย 1 โครงกำร (พร้อมรูปภำพประกอบ) 1

1.5 แสดงเอกสำรใบแสดงผลกำรเรียนฉบับจริงต่อเจำ้หน้ำที่

1.6 เปิดบัญชเีงินฝำกออมทรัพย ์บัญชธีนำคำรกรุงไทยเท่ำนั้น

ล าดบัที่ รายการ จ านวน(ชุด) หมายเหตุ

2.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ หรือผู้ปกครอง 1

2.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของมำรดำ หรือผู้ปกครอง 1

2.3 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของบิดำ หรือผู้ปกครอง 1

2.4 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของมำรดำ หรือผู้ปกครอง 1

2.5 ในกรณีที ่บิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง มอีำชพี เกษตรกร,ค้ำขำย, รับจำ้ง,ไมม่รีำยได้แน่นอน,

ไมม่หีนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ให้ใชห้นังสือรับรองรำยได้แทน ตำมแบบฟอร์มที่แนบ 

โดยให้เจำ้หน้ำที่ของรัฐเป็นผู้รับรอง เชน่ ขำ้รำชกำร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
1 ใชแ้บบฟอร์ม กยศ.102

2.6 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจำ้หน้ำที่รัฐ ของผู้รับรองรำยได้ (บัตรต้องไมห่มดอำย)ุ 1 ใชแ้นบกบัแบบฟอร์มกยศ.102

2.7 ส ำเนำทะเบียนหยำ่ ของบิดำ-มำรดำ (กรณีจดทะเบียนหยำ่) 1 บิดำหรือมำรดำ ลงชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง

2.8 หนังสือให้ควำมยนิยอมในกำรเปิดเผยขอ้มลู บิดำ หรือผู้ปกครอง) 1 บิดำ หรือผู้ปกครองลงชื่อ

2.9 หนังสือให้ควำมยนิยอมในกำรเปิดเผยขอ้มลู มำรดำ หรือผู้ปกครอง) 1 มำรดำ หรือผู้ปกครองลงชื่อ

       ** หนังสือยนิยอมให้เปิดเผยขอ้มลูกรอกโดย ผู้กู้ยมื บิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง คนละ 1 แผ่น

1. สมคัรขอกู้ยมืผ่ำนระบบสมคัรเรียนออนไลน์ หรือสมคัรด้วยตนเองที่มหำวทิยำลัย ต้ังแต่บัดนี้ - 31 กรกฎำคม 2565

2. ลงทะเบียนขอรหัสผ่ำนเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต์กองทุน ที่ www.studentloan.or.th ต้ังแต่บัดนี้ - 31 กรกฎำคม 2565

3. ส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำขอกู้กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อกำรศึกษำ ณ มหำวทิยำลัยศรีปทุม วทิยำเขตชลบุรี ต้ังแต่บัดนี้ - 31 กรกฎำคม 2565

4. ยื่นแบบค ำขอกู้ผ่ำนระบบออนไลน์ ที่ www.studentloan.or.th ระหวำ่งวนัที่ 1 มถินุำยน- 31 กรกฎำคม 2565

5. ท ำสัญญำกู้ยมืเงิน ระหวำ่งวนัที่ 1 มถินุำยน - 31 สิงหำคม 2565

6. ลงทะเบียนเรียนและยนืยนักำรเบิกเงินค่ำเล่ำเรียน ระหวำ่งวนัที่ 1 มถินุำยน - 31 สิงหำคม 2565

(ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม)

1. รายการเอกสารของผู้กู้

2. รายการเอกสารของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และอ่ืนๆ

หำกเป็นสลิปเงินเดือนติดลงในกระดำษ A4

ก าหนดการ

หมายเหต ุ:  * บัตรประชำชนของผู้กู้ บิดำ-มำรดำ/ผู้ปกครอง ต้องไมห่มดอำยใุนปี พ.ศ. 2565

เอกสำรตำมล ำดับที่ 2.1-2.4

บิดำ /มำรดำ /ผู้ปกครอง ลงชื่อรับรอง

ส ำเนำถูกต้องในเอกสำรด้วยตนเองทุกฉบับ

เลขที่ใบสมัคร : .............................        วันที่ติดต่อ : ............./...................../.......................

รหสันักศึกษา : ..............................        ชือ่ - นามสกุล : .......................................................

เอกสำรล ำดับที่ 1.1-1.2

ผู้กู้ยมืลงชื่อรับรองส ำเนำ

ถกูต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

ผู้กู้ลกัษณะที่ 1 (กยศ.เดมิ) 

ผู้กู้ลกัษณะที่ 2 (กรอ.เดมิ)

งานกองทุนให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี
1. ศูนย์รับสมคัรนักศึกษาใหม่ (ระหวา่งเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2565)
เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 08.30-16.30 น. (หยดุวนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565)
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, 096-874551

Line กลุ่มนักศึกษากองทุนฯ รหัส 65



ลักษณะที ่1 เงินกูย้มืเพือ่การศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่าดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.เดิม)

รอบปกติ
รอบเสาร์-

อาทิตย์

รอบวัน

อาทิตย์

เทียบโอน

ปกติ

เทียบโอน

วันอาทิตย์

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

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

3. การออกแบบสือ่ดิจิทัล*Human ลักษณะที ่2 (กรอ.เดิม) 70,000 P P

4. การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ลักษณะที ่1(กยศ.เดิม) 60,000 P P P P

5. การตลาดดิจิทัล ลักษณะที ่1(กยศ.เดิม) 60,000 P P P

6. การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

และการตลาดดิจิทัล
ลักษณะที ่1(กยศ.เดิม) 60,000 P

7. การบัญชี ลักษณะที ่2 (กรอ.เดิม) 60,000 P P P

8. ภาษาจีนส่ือสารธรุกิจ ลักษณะที ่2 (กรอ.เดิม) 60,000 P

9. ภาษาอังกฤษส่ือสารธรุกิจ ลักษณะที ่2 (กรอ.เดิม) 60,000 P P

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

Human คือสาขาทีร่่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย ์(Human Capital) ผู้กูลั้กษณะที ่2 (กรอ.เดิม)

      รับเง่ือนไขพิเศษ 2 ต่อ เมือ่จบการศึกษา

        ต่อที ่1 ลดเงินต้น 30%

        ต่อที ่2 ลดดอกเบีย้ 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อป)ี

คุณสมบัติเบือ้งต้น

1. มีสัญญาชาติไทย

2. ไม่เป็นผู้ท างานประจ า

3. ไม่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. อายไุม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

5. ผู้กูลั้กษณะที ่1 (กยศ.เดิม) รายได้รวมครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาท

6. ผู้กูลั้กษณะที ่2 (กรอ.เดิม) ไม่ก าหนดเพดานรายได้ แต่ถ้ารายได้รวมครอบครัวเกิน 360,000 บาท กูค่้าครองชีพรายเดือนไม่ได้

7. กรณีกูค่้าครองชีพรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท(ปีละ 36,000 บาท)

เงือ่นไขการช าระเงนิคืนกองทุน

1. ระยะเวลาปลอดหนีภ้ายหลังส าเร็จการศึกษา 2 ปี

2. อัตราดอกเบีย้ 1% ต่อปี

3. ระยะเวลาการช าระเงินคืนภายใน 15 ปี

การยืน่กู้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ
ค่าเล่าเรียน

ต่อปี

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน

ลักษณะที ่2 เงินกูย้มืเพือ่การศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาทีเ่ป็นความต้องการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนต่อการผลิตก าลังคน และมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศ (กรอ.เดิม)



 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันท่ี           เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ตำแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานท่ีทำงาน       
เลขท่ี         หมู่ที ่      ตรอก/ซอย                      ถนน  ตำบล/แขวง                            
อำเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานทีท่ำงาน                         อยู่บ้านเลขท่ี                
หมู่ที ่        ตรอก/ซอย   ถนน   ตำบล/แขวง                       
อำเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ำงาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ                                                ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ำงาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ำงาน                               เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)  ช่ือ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ำงาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง     
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลเกีย่วกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทนุ 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

    
 
      ลงช่ือ                                        ผู้รับรอง                              
                           (                      )                       
                 ตำแหน่ง                                     
 

สำหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราช
จากหน่วยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด และรับรองสำเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้รับบำเหน็จบำนาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
 



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 



 
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    

 


