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ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (6 ก.พ. 66) 
(วัน และ เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามประกาศจากงานทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง / งานทุนการศึกษาหยุดทําการ วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยดุนักขัตฤกษ์) 

ข้ันตอนท่ี 

กลุ่มการกู้ยืม 
เคยกู้ยืมใน ม.พายัพ ไม่เคยกู้ยืมใน ม.พายัพ (กลุ่ม J) 

ลักษณะที่ 1, 2 และ 3 
(กลุ่ม B-H, M-Y) 

กู้เกินหลักสูตร
 (กลุ่ม  L) 

ลาออก-เข้าใหม ่
(ใช้ลําดับที่เดิม) 

ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
ชั้นปีที่ 1  
(รหัส 66) 

1 ดาวน์โหลดแบบคําขอกู้ยืม ทางเว็บไซต์งานทุนฯ 6 ก.พ. 66 เป็นต้นไป 
2 ส่งแบบคําขอกู้ยืม กยศ.101 และเอกสารประกอบ 

(ส่งท่ีงานทุนการศึกษา) 6 - 28 ก.พ. 66 (เว้นวันหยุด) 
ส่งพร้อมสัญญาและแบบยืนยันฯ ในข้ันตอนท่ี 7.6  

*ให้ น.ศ. ถ่ายรูปเอกสารทุกแผ่นเป็นไฟล์ JPG ถ่ายให้เห็นขอบ
กระดาษท้ัง 4 ด้านเล็กน้อยเพ่ือใช้แนบไฟล์ ในข้ันตอนท่ี 4 

3 ลงทะเบียนเพ่ือเข้าระบบ DSL - 1 เม.ย. - 29 มิ.ย. 66 
4 ย่ืนคําขอกู้ยืม ในระบบ DSL - 1 เม.ย. - 29 มิ.ย. 66 
5 ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคําขอกู้ยืม กยศ.101  1 เม.ย. 66 - 
6 ข้ันตอนการแก้ไขแบบคําขอกู้ยืม กยศ.101 
  6.1 รับแบบคําขอกู้ยืมเพ่ือแก้ไข 

1 - 8 เม.ย. 66 (เว้นวันหยุด) 
-   6.2 ดําเนินการแก้ไขแบบคําขอกู้ยืม 

  6.3 ส่งแบบคําขอกู้ท่ีแก้ไขแล้ว 18 - 30 เม.ย. 66 (เว้นวันหยุด) 
7 ข้ันตอนการทําสัญญากู้ยืม (ติดตาม รายละเอียดเพ่ิมเติม ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา) 

  
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเซ็นยืนยันและ 

ค่าเล่าเรียนท่ีผู้กู้ขอเบิกในภาคเรียนท่ี 1 

- 
11-21 ก.ค. 66 

  7.2 บันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืม ในระบบ DSL 
  7.3 พิมพ์สัญญากู้ยืม 
  7.4 บันทึกข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
 7.5 พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

 
7.6 ทําสัญญาและลงนามในแบบยืนยันฯ  

พร้อมส่ง ณ งานทุนการศึกษา 
17-21 ก.ค. 66 

8 ประกาศวงเงินกู้ยืมภาคเรียนท่ี 1 20 พ.ค. 66 

- 

9 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1 
29 พ.ค. - 25 มิ.ย. 66 10 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงิน 

11 ชําระเงินค่าเล่าเรียนตามใบแจ้งยอดการชําระเงิน 
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเซ็นยืนยัน และจํานวนเงินค่า

เล่าเรียนฯ ท่ีผู้กู้ขอเบิกในภาคเรียนท่ี 1 
11 ก.ค. 66 

13 บันทึกข้อมูลการเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนท่ี 1 
11-14 ก.ค. 66 14 พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนท่ี 1 

15 ลงนาม พร้อมส่งแบบยืนยัน ณ งานทุนการศึกษา 
16 ประกาศวงเงินกู้ยืมภาคเรียนท่ี 2 15 ต.ค. 65 
17 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 

16 ต.ค. - 12 พ.ย. 66 18 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงิน 
19 ชําระเงินค่าเล่าเรียนตามใบแจ้งยอดการชําระเงิน 
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเซ็นยืนยัน และจํานวนเงินค่า

เล่าเรียนท่ีผู้กู้ขอเบิกในภาคเรียนท่ี 2 
27 พ.ย. 66 

21 บันทึกข้อมูลการเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนท่ี 2 
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 22 พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

23 ลงนาม พร้อมส่งแบบยืนยัน ณ งานทุนการศึกษา 
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เอกสารประกอบการกู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

1. ใบปะหน้าใบปะหน้าแบบคําขอกู้ยืมเงินฯ 
2. แบบฟอร์มการกรอกข้อมลูส่วนตัว 
3. รูปถ่ายบ้าน 
4. สําเนาบัตรประชาชนถ่ายคู่กับสําเนาเลขที่บญัชีธนาคารของผู้กู ้
5. สําเนาสัญญากู้ยืมครัง้ล่าสุด 
6. แบบฟอร์ม กยศ.101 (หน้าที่ 1-5) 
7. หนังสือรบัรองรายได้ครอบครัว  

7.1 หนังสือรับรองอัตราเงินเดือน และ สลิบเงินเดือนฉบบัลา่สดุ ใช้ในกรณี บิดา มารดา หรือ ผูป้กครอง ประกอบ
อาชีพท่ีมีเงินเดือนประจํา เช่น  ข้าราชการ  พนักงานรฐัวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ฯลฯ  
7.1.1 กรณีประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐ หากไมม่ีสลิบเงินเดือน ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้

เซ็นรบัรองอัตราเงินเดือน  
7.1.2 กรณีประกอบอาชีพในหน่วยงานเอกชน หากไมม่ีสลิบเงินเดือน ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผู้เซ็นรบัรองอัตราเงินเดือน 
7.2 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวฯ กยศ.102  และ สําเนาบตัรผู้เซ็นรับรองรายได้ ใช้ในกรณี บิดา มารดา หรือ 

ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพทีม่ีรายได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ฯลฯ รวมถึงไม่ได้ประกอบ
อาชีพ หรือไม่มรีายได้ ให้นักศึกษาใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 และให้บุคคลผู้มีอํานาจในการ
เซ็นรับรองรายได้* เป็นผู้เซ็นรบัรอง โดยแนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมเซ็นรบัรองสําเนาถูกต้อง 
และบัตรประจําตัวดังกล่าวจะต้องไมห่มดอายุกอ่นวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 

รายการเอกสาร 
กลุ่มที่เคยกู้ยมื 
ใน ม.พายัพ 

กลุ่มที่ไม่เคยกู้ยืม 
ใน ม.พายัพ 

8. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลู (ผู้กู้ยืม) -  
9. สําเนาบัตรประชาชน (ผู้กู้ยืม)   
10. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลู (บิดา) -  
11. สําเนาบัตรประชาชน (บิดา) -  
12. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลู (มารดา) -  
13. สําเนาบัตรประชาชน (มารดา) -  
14. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลู (ผู้ปกครอง (ถ้ามี)) -  
15. สําเนาบัตรประชาชน (ผู้ปกครอง (ถ้ามี)) -  
16. แผนที่บ้าน   
17. ช่ัวโมงบําเพญ็ประโยชน์  

ไม่ตํ่ากว่า 36 ช่ัวโมง 


ไม่จํากัดจํานวนช่ัวโมง 
 หมายถึง เอกสารที่ต้องม ี
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ใบปะหนา้แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา 
ปีการศึกษา 2566 

 

ช่ือ-นามสกุล___________________________________________________รหัสนักศึกษา________________________ช้ันปีที่________ 

สาขาวิชา_____________________________________________คณะ/วิทยาลัย_____________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา_____________________________เบอร์โทรศัพท์อ่ืนๆ________________________________________________ 

มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ  ลักษณะท่ี 1 (ขาดแคลนทุนทรัพย์)  ลักษณะท่ี 2 (สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ) 
  ลักษณะท่ี 3 (สาขาวิชาที่กองทุนฯ ส่งเสริมเป็นพิเศษ)  ลักษณะท่ี 4 (เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ) 
 
 

รายการแก้ไข  ให้นักศึกษาแก้ไข ตามรายการท่ีมีเคร่ืองหมาย  
 ใบปะหน้าฯ  print ใหม่และส่งคืนฉบับเก่า    
 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส่วนตัว  print ใหม่และส่งคืนฉบับเก่า 
 รูปถ่ายบ้าน ไม่มี  เพ่ิม/แก้ไขข้อมูล  print ใหม่และส่งคืนฉบับเก่า 
 สําเนาบัตรประชาชนถ่ายคูก่บัสําเนาเลขที่บัญชีธนาคารของผู้กู้____ชุด 
 สําเนาสัญญากู้ยืมเงิน ปี_______  ไม่มี  เซ็นรับรองสําเนาสัญญา 
 รูปถ่ายนักศึกษา ม.พายัพ  ไม่มี  เปล่ียนใหม่   
 กยศ.101 หน้าที่ 1  print ใหม่และส่งคืนฉบับเก่า   เพ่ิม/แก้ไขข้อมูล   
 กยศ.101 หน้าที่ 2  print ใหม่และส่งคืนฉบับเก่า   เพ่ิม/แก้ไขข้อมูล   
 กยศ.101 หน้าที่ 3  print ใหม่และส่งคืนฉบับเก่า   เพ่ิม/แก้ไขข้อมูล   
 กยศ.101 หน้าที่ 4  print ใหม่และส่งคืนฉบับเก่า   เพ่ิม/แก้ไขข้อมูล   
 กยศ.101 หน้าที่ 5  print ใหม่และส่งคืนฉบับเก่า   เพ่ิม/แก้ไขข้อมูล 
 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102  print ใหม่และส่งคืนฉบับเก่า   ไม่มี 
 สําเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ กยศ.102  ลายเซ็น หมดอาย ุ ไม่มี 
 หนังสือรับรองอัตราเงินเดือนออกจากหน่วยงานของ บิดา มารดา ผู้ปกครอง ไม่มี 
 บัตรประจําตัวผู้เซ็นรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง 
 หนังสือรับรองอัตราเงินเดือนออกจากส่วนราชการของ บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง 
 บัตรข้าราชการผู้เซ็นรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง 
 บัตรประชาชนหมดอายุ  ผู้กู้  บิดา มารดา ผู้ปกครอง   ไม่ชัดเจน เปล่ียนใหม่ 
 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ของผู้กู้____ชุด บิดา____ชุด มารดา____ชุด 

ผู้ปกครอง____ชุด ไม่มี 
 สําเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้____ชุด บิดา____ชุด มารดา____ชุด ผู้ปกครอง____ชุด  ไม่มี 
 สําเนาใบเปล่ียนชื่อ ไม่มี  ผู้กู้  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง เซ็นรับรองสําเนา 
 แผนที่บ้าน  วาดใหม่ ระบุระยะทางเป็นช่วง ๆ  จุดสังเกตุทางเล้ียว  พิกัดบ้าน 
 แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมฯ  ไม่มี   แก้ไขข้อมูล   
 หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมฯ  ไม่มี   แก้ไขข้อมูล   
 รับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารให้เหมือนกับลายเซ็นในสําเนาสัญญา 

แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
 กรุณาเรียงเอกสารตามตารางเตรียมเอกสาร 
 แบบคําขอกู้ยืมจากระบบ DSL  ไม่มี  แก้ไข 
 ใส่วงเล็บตัวบรรจงใต้ลายเซ็นทุกลายเซ็น    ลบรอยดินสอ    
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

สําหรบัเจ้าหนา้ที่  เท่านั้น  
แก้ไข คร้ังที่ 1  วันที่__________________________________ 
แก้ไข คร้ังที่ 2  วันที่__________________________________ 
แก้ไข คร้ังที่ 3  วันที่__________________________________ 
แก้ไข คร้ังที่ 4  วันที่__________________________________ 

 

 ผ่าน    นักศึกษา/ผู้ปกครองยกเลิกกู_้__________ 
ผู้ค้ําประกันคอื   บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง ………….........…………… 
ลายเซ็นผู้กู้  ลายเซ็น ชื่อ-นามสกุล ชื่อ ไม่มีสรรพนาม 
ลายเซ็นผูค้้ํา ลายเซ็น ชื่อ-นามสกุล ชื่อ ไม่มีสรรพนาม 
เข้าร่วมโครงการที่มปีระโยชนต์่อสังคมฯ 36 ชั่วโมง 
 ผ่าน.............ชั่วโมง   ไม่ผ่าน............ชั่วโมง 

อื่น ๆ เพ่ิมเติม............................................................................................ 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
 
 

ตัวอย่างการรบัรองสําเนาถกูต้องในเอกสาร 
 

สําเนาถูกต้อง 
 

(นายตวัอย่าง  ถูกเสมอ) 

บันทกึการติดตามนักศกึษาของงานทนุการศึกษา 
โทรตาม......................................คร้ังที่ 1 วันที่.......................... เวลา...................  ติดแต่ไม่รับสาย  รับทราบแล้ว 
โทรตาม......................................คร้ังที่ 2 วันที่.......................... เวลา...................  ติดแต่ไม่รับสาย  รับทราบแล้ว 
โทรตาม......................................คร้ังที่ 3 วันที่.......................... เวลา...................  ติดแต่ไม่รับสาย  รับทราบแล้ว 
โทรตาม......................................คร้ังที่ 4 วันที่.......................... เวลา...................  ติดแต่ไม่รับสาย  รับทราบแล้ว

 

  

  
ลําดับท่ีรับเอกสาร ___________
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รหัสนักศึกษา.................................................. ลําดับท่ีรับเอกสาร...................... 
 

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส่วนตัว 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 

ข้อมูลส่วนตัว 
1. นาย/นาง/นางสาว______________________________________อายุ_______ปี  บัตรประชาชนเลขที่________________________

สาขาวิชา_______________________________________คณะ/วิทยาลัย____________________________________ ช้ันปีที่____ 
2. สมุดบัญชีธนาคาร  กรุงไทย    อิสลามแห่งประเทศไทย สาขา_____________________________เลขที่บัญชี_________________ 
3. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน (ไม่รวมเงินรายเดือนที่ได้รับจากกองทุนฯ) เดือนละ__________บาท จาก________________________ 
4. บิดา ประกอบอาชีพ__________________รายละเอียดอาชีพ_________________________________รายได้_______________บาท/ปี 
5. มารดา ประกอบอาชีพ______________________รายละเอียดอาชีพ___________________________รายได้_______________บาท/ปี 

รวมรายได้ บิดาและมารดา_______________บาท/ปี 
6. สถานภาพครอบครัวของบิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน  หย่า  แยกทางกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส  แยกทางกันไม่ได้จดทะเบียนหย่า  

แยกกันอยู่ตามอาชีพ  บิดาหรือมารดา เสียชีวิต  อ่ืน ๆ ระบุ_________________________ 
7. ผู้ปกครองท่ีไม่ใช่ บิดา/มารดา มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น_______อาชีพ_______________________รายได้____________บาท/ปี 
8. จํานวนพี่น้องที่กําลังศึกษา (รวมนักศึกษา) _________คน 
9. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ไม่ใช่ท่ีอยู่ ม.พายัพ)__________________________________________________รหัสไปรษณีย์__________ 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ (ขณะศึกษาอยู่) 
บ้าน(ท่ีอยู่ตามข้อ 9.)  หอพักชายโอเมกา  หอพักหญิงอัลฟา  หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ฯ  หอพักวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมฯ  บ้านพักภารดรภาพ 
หอพัก/ที่พักอ่ืน ๆ ช่ือ_______________________________เลขที่______หมู่ที่____ซอย______________ถนน__________________

ตําบล______________________อําเภอ___________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์__________ 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้กู้ยืม______________________หมายเลขโทรศัพท์อ่ืนที่สามารถติดต่อผู้กู้ยืมได้______________________

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน________________________________e-mail ผู้กู้ยืม: _______________________________________ 
ข้อมูลการรับทุนการศึกษา หรือ สิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2566      ไม่ได้รับทุนการศึกษา หรือ สิทธ์ิในการเบิกค่าเล่าเรียน 

1. ได้รับทุนการศึกษา   ทุนมหาวิทยาลัยพายัพ   ทุนมูลนิธิต่าง ๆ ช่ือทุนการศึกษา_________________________________________ 
จํานวนเงินทุนที่นักศึกษาได้รับ  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด    ค่าเล่าเรียนก่ึงหน่ึง   ค่าเล่าเรียนบางส่วน  จํานวนเงิน_______________บาท 

2. เบิกค่าเล่าเรียนได้จากหน่วยงาน ช่ือหน่วยงาน___________________________________________จํานวนเงิน_______________บาท/ปี 
ข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ต้ังแต่การกู้ยืมคร้ังแรก (ไม่นับการกู้ยืมปีการศึกษา 2566) 

กู้คร้ังท่ี ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีท่ี ช่ือสถานศึกษา 
1.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
2.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
3.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
4.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
5.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
6.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
7.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
8.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
9.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
10.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
11.   มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี   
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รูปถ่ายบ้านตามทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืม 

( รูปถ่ายบ้านน้ี จะต้องเป็นรูปบ้านที่ตรงกับแผนที่บ้าน) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)_____________________________ _______________รหัสนักศึกษา________________________เป็นผู้ขอกู้ยืม  
ขอรับรองว่า รูปถ่ายบ้านเป็นบ้านของ (นาย/นาง/นางสาว)____________________________________เก่ียวข้องเป็น_______________ 
เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน คือ (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________________เก่ียวข้องเป็น_______________ 
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่___________หมู่ที่______หมู่บ้าน__________________________ซอย__________________________________
ถนน_________________________________ตําบล_______________________________อําเภอ___________________________
จังหวัด____________________________โทรศัพท_์___________________________________________จริง 

 

(ลงช่ือ)______________________________________ผู้ขอกู้ยืม 
(_________________________________) 

  

 
 

 
 
 
 

กรุณาใช้รูปถ่ายที่อัดจากร้านอัดรูป หรือ  
รูปถ่ายที่ปร้ินท์ด้วยกระดาษโฟโต้ 

(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
ติดด้วยกาวลาเท็กซ ์

 

หมายเหตุ   1. กรุณาใช้ รูปถ่ายสี (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
   2. ลักษณะรูปถ่าย คือ เป็นรูปถ่ายระยะไกลเห็นท้องฟ้าและพ้ืนดิน เห็นตัวบ้านชัดเจน 

3. ให้ใช้ รูปถ่ายสี ท่ีอัดจากร้านอัดรูป หรือ รูปถ่ายท่ีปร้ินท์ด้วยกระดาษโฟโต้ ติดกาวลาเท็กซ ์

 ลําดับที่รับเอกสาร______________ 
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ติดรูปถ่าย
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

-1- กยศ. 101 
แบบคําขอกู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2566 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังน้ี 
 ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ. เดิม) 
 ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก  

ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ. เดิม) 
 ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ  
 ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ  

 

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 
1. ช่ือ นาย/นางสาว/นาง………………….………………….……………...............................……………….วัน/เดือน/ปีเกิด…………/….....…/..…………อายุ…..…..ปี 

สัญชาติ…..………..………......เช้ือชาติ……………………..………เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..…………………….……........................................……….........
นักศึกษาระดับการศึกษา...ปริญญาตรี...ช้ันปีที่….....คณะ………………...……..……......….....................สาขาวิชา…..…………...….........……………….……...
คะแนนเฉล่ียสะสม.......………รหัสประจําตัวนักศึกษา…………........………….…...ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา………….…............................……………………….… 

2. ภูมิลําเนาเดิม (ตามสําเนาทะเบียนบ้าน) เลขที่………......…..หมู่ที่.....…ตรอก/ซอย……...…….............…..…….ถนน……….............…..…..….....….…...…
ตําบล/แขวง….…….....................….…………………อําเภอ/เขต……..……………......….........……….………จังหวัด…………………....……........………….…………
รหัสไปรษณีย์......…....……………โทรศัพท์บ้าน…………...............………..........………..…โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่……...…….หมู่ที่……………ตรอก/ซอย...............……….…… ถนน………….…….….........…ตําบล/แขวง………...........……................….
อําเภอ/เขต..........................…..........…จังหวัด………….……..............……………รหัสไปรษณีย์......….....……. โทรศัพท์บ้าน………....….................…..… 
ช่ือหอพัก...............................................................เลขที่.................หมู่ที่..............ซอย........................................ถนน...............................................
ตําบล.....................................อําเภอ..............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..............โทรศัพท์หอพัก.......................................... 

4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก..............................................คณะ......................................สาขาวิชา.............................................. 
 ไม่เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ  มัธยมศึกษา  ปวช.  ปวส.  เม่ือปีการศึกษา.................. 

5. เคยได้รับทุนการศึกษา   เคย        ไม่เคย 
ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จํานวนเงิน 
    
    

6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ไม่เคยกู้ยืมฯ    เคยกู้ยืมฯ   กยศ.    กรอ. (สามารถเลือกตอบได้ทั้ง 2 กองทุน) 
ครั้งที่ ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีที่ สถานศึกษา เงินที่กู้ยืม 
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7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก (ช่ือ-นามสกุล)…………………………..……................................มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.………… 
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ…………….......……….....….บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
 

ข้อมูลบิดา-มารดา 
9. บิดาข้าพเจ้าช่ือ…………………….……………………………………...................................................………ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  อายุ…......…...ปี 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน………..…………………….......…............…….จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………………………................................………......
จากสถานศึกษา…………………................................................................................................................................................……………………………….. 
อาชีพ     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตําแหน่ง.....................................................................................................

สถานที่ทํางาน........................................……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตําแหน่ง......................................................................................................................................................... 

 สถานที่ทํางาน........................................……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน     หาบเร่     เช่าร้าน 

ลักษณะสินค้า………………………………….……..................................................………………….…………………………………………………………. 
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………...............................................………..……………….…………………………………………………. 
 เกษตรกร  ประเภท…………………………………...............................................………..……………………………………………………………………. 

            โดย    เป็นเจ้าของที่ดิน รวม….........………….ไร่          เช่าที่ รวม…….........………ไร่ 
 อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………….……………………………………………………………………..................................................……… 

รายได้ปีละ.....................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่…………..…หมู่ที่……..ตรอก/ซอย…………..…..….…..……ถนน…….…………….………....………ตําบล/แขวง.….....…….………….…………
อําเภอ/เขต…………………...……...…….จังหวัด………………….………………..………..….รหัสไปรษณีย์......…..………โทรศัพท์บ้าน…………...………………..… 

10. มารดาข้าพเจ้าช่ือ……………….……………………………………...................................................………ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  อายุ…......…...ปี 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน………..…………………….......…............…….จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………………………................................………......
จากสถานศึกษา…………………................................................................................................................................................……………………………….. 
อาชีพ     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตําแหน่ง.....................................................................................................

สถานที่ทํางาน........................................……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตําแหน่ง.......................................................................................................................................................... 

 สถานที่ทํางาน........................................……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน     หาบเร่     เช่าร้าน 

ลักษณะสินค้า………………………………….……..................................................………………….…………………………………………………………. 
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………...............................................………..……………….…………………………………………………. 
 เกษตรกร  ประเภท…………………………………...............................................………..……………………………………………………………………. 

            โดย    เป็นเจ้าของที่ดิน รวม….........………….ไร่          เช่าที่ รวม…….........………ไร่ 
 อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………….…………………………………………………………..................................................………………… 

รายได้ปีละ.....................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่…………..…หมู่ที่……..ตรอก/ซอย…………..…..….…..……ถนน…….…………….………....………ตําบล/แขวง.….....…….………….…………
อําเภอ/เขต…………………...……...…….จังหวัด………………….………………..………..….รหัสไปรษณีย์......…..………โทรศัพท์บ้าน…………...………………..… 

11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
 อยู่ด้วยกัน  หย่า  แยกกันอยู่ตามอาชีพ  แยกทางกัน (เลิกกัน)  หม้าย 
 อ่ืน ๆ ระบุ…..……………………………………………………………………………………….………......................................................…………………………….
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12. พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) มี........…...…คน   เป็นชาย………...….คน   เป็นหญิง……….……..คน   ข้าพเจ้าเป็นคนที่……………….… 
มีพี่น้องกําลังศึกษาอยู่ (รวมผู้ขอกู้ยืม) รวม……………….คน คือ 

คนที่ เพศ อายุ ช้ันปี สถานศึกษา 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้ว รวม………….…….คน คือ 
คนที่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานที่ทํางาน รายได้เดือนละ 
      
      
      
      
      
      

 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา-มารดา) 
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ช่ือ……………….……………………………….......…...............................................……เก่ียวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น…..................... 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน………..…………………….......…............…….จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………………………................................………......
จากสถานศึกษา…………………................................................................................................................................................……………………………….. 
อาชีพ     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตําแหน่ง.....................................................................................................

สถานที่ทํางาน........................................……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตําแหน่ง.......................................................................................................................................................... 

 สถานที่ทํางาน........................................……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน     หาบเร่     เช่าร้าน 

ลักษณะสินค้า………………………………….……..................................................………………….…………………………………………………………. 
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………...............................................………..……………….…………………………………………………. 
 เกษตรกร  ประเภท…………………………………...............................................………..……………………………………………………………………. 

            โดย    เป็นเจ้าของที่ดิน รวม….........………….ไร่          เช่าที่ รวม…….........………ไร่ 
 อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………….…………………………………………………………………………… 

รายได้ปีละ.....................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่…………..…หมู่ที่……..ตรอก/ซอย…………..…..….…..……ถนน…….…………….………....………ตําบล/แขวง.….....…….………….…………
อําเภอ/เขต…………………...……...…….จังหวัด………………….………………..………..….รหัสไปรษณีย์......…..………โทรศัพท์บ้าน…………...………………..… 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
 

15. คู่สมรสข้าพเจ้า ช่ือ……………….……………………………….........…...............................................……ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  อายุ…......…...ปี 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน………..…………………….......…............…….จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………………………................................………......
จากสถานศึกษา…………………................................................................................................................................................……………………………….. 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตําแหน่ง.....................................................................................................

สถานที่ทํางาน........................................……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตําแหน่ง.......................................................................................................................................................... 

 สถานที่ทํางาน........................................……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน     หาบเร่     เช่าร้าน 

ลักษณะสินค้า………………………………….……..................................................………………….…………………………………………………………. 
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………...............................................………..……………….…………………………………………………. 
 เกษตรกร  ประเภท…………………………………...............................................………..……………………………………………………………………. 

            โดย    เป็นเจ้าของที่ดิน รวม….........………….ไร่          เช่าที่ รวม…….........………ไร่ 
 อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………….…………………………………………..................................................………………………………… 

รายได้ปีละ.....................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่…………..…หมู่ที่……..ตรอก/ซอย…………..…..….…..……ถนน…….…………….………....………ตําบล/แขวง.….....…….………….…………
อําเภอ/เขต…………………...……...…….จังหวัด………………….………………..………..….รหัสไปรษณีย์......…..………โทรศัพท์บ้าน…………...………………..… 

******************************************************** 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังน้ี 

 ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา  ค่าครองชีพ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดน้ีเป็นความจริง หากปรากฎภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม

รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอกู้ยืมเงิน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคําขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 

 มีรายได้ประจํา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือสําเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 
 ไม่มีรายได้ประจํา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 

ของผู้รับรองรายได้) 
 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

 ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 

 อ่ืน ๆ (ถ้ามี).......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ…………................…………………..……….. 
 (…………………….........…………...…………) 
 วันที่…..….…..เดือน………....……………พ.ศ…........….……
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16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ดังน้ี 

16.1  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา (หน่วย : บาท) 
 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม 
16.1.1 วงเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน            -  
16.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ          -          -          -         - 
  16.1   รวม  
16.2  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของ นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กู้ตามวงเงินที่กําหนดไว้  ในแต่ละราย

และในแต่ละระดับการศึกษา (เดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน รวม 36,000 บาท) 
16.2.1  ค่าครองชีพ   เดือนละ……………….…….บาท   เป็นเวลา……………….…….เดือน  

16.1 และ 16.2 รวมเป็นทั้งส้ิน (บาท)  
 

หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก   
          ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา…………………………………................….…………จังหวัด………………...........……………… 
          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  สาขา…………………………………................….…………จังหวัด……………..........………………… 
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดน้ี เป็นความจริง หากปรากฎภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า

ยินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 

ลงช่ือ…………................…….……………..……….. 
 (………………….............….........…………...…………) 
 วันที่…..….…..เดือน………....……………พ.ศ…........…. 
 



งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.0-5324-1255 ต่อ 7833 / Facebook: SLFPYU 

คําชี้แจงเร่ืองหนังสือรับรองรายได้ 
หนังสือรับรองรายได้ / หนังสือรับรองเงินเดือน 
 ในการย่ืนขอกู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น  นักศึกษาจะต้องชี้แจงว่าครอบครัวมีรายได้จํานวนเท่าใดต่อปี   
เอกสารท่ีจะยืนยันรายได้นั้น  แบ่งเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 

 1.  หนังสือรับรองอัตราเงินเดือน จะใช้ในกรณีท่ีบิดา– มารดา / ผู้ปกครอง / ผู้รับมอบอํานาจ ประกอบอาชีพที่มีเงินเดือนประจํา เช่น  
ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ฯลฯ โดยบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้รับมอบอํานาจ ดําเนินการขอจากต้นสังกัดนั้น ๆ เป็นผู้ออกหนังสือ
รับรองอัตราเงินเดือน พร้อมแนบสลิบเงินเดือนฉบับล่าสุด หากไม่มีสลิบเงินเดือน ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้เซ็นรับรองอัตราเงินเดือน 
กรณีประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ให้แนบสําเนาบัตรประชาชนผู้เซ็นรับรองอัตราเงินเดือน และเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 

 2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) จะใช้ในกรณีท่ีบิดา- มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้รับมอบอํานาจ ประกอบอาชีพ 
ที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างท่ัวไป ฯลฯ และหากไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือไม่มีรายได้ จะต้องรับรองด้วยว่าไม่มีรายได้โดยใช้
แบบฟอร์ม กยศ.102 ดังกล่าวข้างต้น และให้บุคคลผู้มีอํานาจรับรองรายได้* เป็นผู้เซ็นรับรอง โดยแนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมเซ็น
รับรองสําเนาถูกต้อง และบัตรประจําตัวดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
 *บุคคลผู้มีอํานาจรับรองรายได้  ได้แก่  

1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542     
    - ข้าราชการการเมือง 
    - ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
    - ข้าราชการครู 
    - ข้าราชการตํารวจ 
    - ข้าราชการทหาร 
    - ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
    - ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
    - ข้าราชการฝ่ายอัยการ 

    - ข้าราชการพลเรือน 
    - ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
    - สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
    - สมาชิกสภาท้องถ่ิน และหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
    - ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    - กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    - เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน 

- เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

 ตัวอย่าง การใช้หนังสือรับรองเงินเดือน และ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102)  
ตัวอย่างที่ 1 บิดารับราชการครู มารดาเป็นพนักงานธนาคาร เอกสารท่ีต้องใช้เกี่ยวกับการรับรองรายได้ ได้แก่ 

1.  หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดาท่ีออกให้โดยต้นสังกัด (โรงเรียน) แนบคู่กับสลิบเงินเดือนฉบับล่าสุดของบิดา พร้อมเซ็นรับรองสําเนา 
2.  หนังสือรับรองเงินเดือนของมารดาท่ีออกให้โดยต้นสังกัด (ธนาคาร) แนบคู่กับสลิบเงินเดือนฉบับล่าสุดของมารดา พร้อมเซ็นรับรองสําเนา 

ตัวอย่างที่ 2 บิดาเป็นพนักงานบริษัท มารดาเป็นแม่บ้าน ไม่ได้ประกอบอาชีพ  เอกสารท่ีต้องใช้เกี่ยวกับการรับรองรายได้  ได้แก่ 
1. หนังสือรับรองเงินเดือนท่ีออกให้โดยบริษัทท่ีบิดาทํางานอยู่ แนบพร้อมกับสลิบเงินเดือนฉบับล่าสุด หากไม่มสีลิบเงินเดือน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้รับรองเงินเดือน พร้อมเซ็นรับรองสําเนา 
2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) ระบุว่ามารดาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้  ซึ่งรับรองโดยบุคคลผู้มีอํานาจรับรองรายได้*  

พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรอง และเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง  
ตัวอย่างที่ 3 บิดา อาชีพรับจ้างท่ัวไป มารดา อาชีพค้าขาย  เอกสารท่ีต้องใช้เกี่ยวกับการรับรองรายได้  ได้แก่ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของ 

ผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) ระบุรายได้ของบิดาและมารดาว่ามีรายได้ปีละเท่าใด ซึ่งรับรองโดยบุคคลผู้มีอํานาจรับรองรายได้* พร้อมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรอง และเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 

ตัวอย่างที่ 4 บิดาเป็นข้าราชการบํานาญ เอกสารท่ีต้องใช้เกี่ยวกับการรับรองรายได้  ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบํานาญ ออกให้โดยต้นสังกัด  
ระบุว่า บิดาได้รับอัตราบํานาญเดือนละเท่าใด 

 
  



งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.0-5324-1255 ต่อ 7833 / Facebook: SLFPYU 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
   วันท่ี...................เดือน..........................พ.ศ……...……….. 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................ตําแหน่ง.............................................................................. 
สังกัด...................................................................................สถานท่ีทํางาน....................................................................................................... 
เลขท่ี.................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย.....................................ถนน……………..................….....…….ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์......................................... 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ......................................................................สถานท่ีทํางาน...............................................................................................
เลขท่ี.........................หมู่ท่ี....................ตรอก/ซอย................................................................ถนน…………...............…….........................……….
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.........................................................................มีรายได้ปีละ....................................................บาท 

คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ.......................................................................................................  ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่    
ประกอบอาชีพ...............................................................สถานท่ีทํางาน...............................................................เลขท่ี.................หมู่ท่ี..........
ตรอก/ซอย.........................................ถนน…………...................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์....................โทรศัพท์.....................................................มีรายได้ปีละ..........................บาท 

บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ช่ือ.......................................................................................................  ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่    
ประกอบอาชีพ...............................................................สถานท่ีทํางาน...............................................................เลขท่ี.................หมู่ท่ี..........
ตรอก/ซอย.........................................ถนน…………...................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.....................................................มีรายได้ปีละ..........................บาท 

มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ช่ือ.......................................................................................................  ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่    
ประกอบอาชีพ...............................................................สถานท่ีทํางาน...............................................................เลขท่ี.................หมู่ท่ี..........
ตรอก/ซอย.........................................ถนน…………...................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.....................................................มีรายได้ปีละ..........................บาท 

ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา) ช่ือ...................................................................  ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่    
ประกอบอาชีพ...............................................................สถานท่ีทํางาน...............................................................เลขท่ี.................หมู่ท่ี..........
ตรอก/ซอย.........................................ถนน…………...................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.....................................................มีรายได้ปีละ..........................บาท 

ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครองของข้าพเจ้า 
รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในการการ
พิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

ลงช่ือ……………….......………………..………………….ผู้รับรอง 
         (……………........……………………………………) 
ตําแหน่ง…………………………….……..........……………. 

  

 

สําหรบัผูร้ับรองลงนาม 
กยศ.102

หมายเหต ุการรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง พร้อมทั้ง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/เอกสารอ่ืน
ใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่ายงานที่ผู้รับรองได้สังกัด และรับรองสําเนาถกูต้อง 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญตาม พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่



งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.0-5324-1255 ต่อ 7833 / Facebook: SLFPYU 

หนังสือให้คํายินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

 

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

 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................................อายุ.............ป ี

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ------------ 
ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่..........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................................ถนน…………................................
ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท.์......................................................................Email……………………………………................................................... 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น    ผู้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง   คู่สมรสของผู้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงิน 
ของ..................................................................................................................ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

โดยหนังสือฉบบัน้ี ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังน้ี 
1. ยินยอมให้กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรอืบุคคลใด ซึง่เป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการใหกู้้ยืม 
การติดตามหน้ี และการดําเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. ยินยอมใหห้น่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือและเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่กองทุน
เงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อการใหกู้้ยืม การติดตามหน้ี และการดําเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพกิถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือน้ี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุนเงนิ
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสําเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารทีท่ําสําเนาข้ึนจากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบบัน้ี โดยการถ่ายสําเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูฉบับน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 

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

 
หมายเหต:ุ ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้แทนบตัรประจาํตัวประชาชน  

พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้งแนบท้ายหนังสือน้ีด้วย 
  



งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.0-5324-1255 ต่อ 7833 / Facebook: SLFPYU 

หนังสือให้คํายินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

 

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

 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................................อายุ.............ป ี

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ------------ 
ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่..........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................................ถนน…………................................
ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท.์......................................................................Email……………………………………................................................... 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น    ผู้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง   คู่สมรสของผู้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงิน 
ของ..................................................................................................................ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

โดยหนังสือฉบบัน้ี ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังน้ี 
1. ยินยอมให้กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการใหกู้้ยืม การติดตาม
หน้ี และการดําเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. ยินยอมใหห้น่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือและเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่กองทุน
เงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อการใหกู้้ยืม การติดตามหน้ี และการดําเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพกิถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือน้ี เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสําเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารทีท่ําสําเนาข้ึนจากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบบัน้ี โดยการถ่ายสําเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูฉบับน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 

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

 
หมายเหต:ุ ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้แทนบตัรประจาํตัวประชาชน  

พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้งแนบท้ายหนังสือน้ีด้วย 
 



งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.0-5324-1255 ต่อ 7833 / Facebook: SLFPYU 

หนังสือให้คํายินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

 

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

 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................................อายุ.............ป ี

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ------------ 
ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่..........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................................ถนน…………................................
ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท.์......................................................................Email……………………………………................................................... 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น    ผู้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง   คู่สมรสของผู้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงิน 
ของ..................................................................................................................ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

โดยหนังสือฉบบัน้ี ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังน้ี 
1. ยินยอมให้กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการใหกู้้ยืม การติดตาม
หน้ี และการดําเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. ยินยอมใหห้น่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือและเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่กองทุน
เงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อการใหกู้้ยืม การติดตามหน้ี และการดําเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพกิถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือน้ี เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสําเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารทีท่ําสําเนาข้ึนจากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบบัน้ี โดยการถ่ายสําเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูฉบับน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 

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

 
หมายเหต:ุ ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้แทนบตัรประจาํตัวประชาชน  

พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้งแนบท้ายหนังสือน้ีด้วย 
 



งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.0-5324-1255 ต่อ 7833 / Facebook: SLFPYU 

แผนผังแสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ของผู้ขอกู้ยืม 
(แผนผังแสดงที่อยู่น้ี ให้อธิบายเส้นทางไปยังบ้านที่ตรงกับรูปถ่ายบ้าน) 

 

ช่ือ – สกุล (นักศึกษา)..........................................................................รหัสนักศึกษา……….….....…………ลําดับที่รับเอกสาร.....................
สาขาวิชา.................................................................................คณะ/วิทยาลัย……………..............………......…………........………………ช้ันปีที่...........
แผนผังแสดงที่อยู่อาศัย ตามบ้านเลขที่....................หมู่ที่……….ซอย………………………….ถนน…….…………………ตําบล……………………...............……
อําเภอ………………....……....…..…จังหวัด………………….....…....……รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์มือถือ….…...........................……………….. 

พิกัดแผนที่บ้าน (ใช้ทศนิยม 6 หลัก) __________________ , _________________(ตัวอย่างพิกัด ม.พายัพ 18.794538 , 99.032087) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  โปรดเขียนแผนผังให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย (ใช้ปากกาเขียน) 
รายละเอียดในแผนท่ีควรต้องมี    

-   บอกช่ือหมู่บ้าน  จุดสังเกตทางเล้ียว และสถานที่สําคัญระหว่างทาง 
- บอกระยะทางโดยละเอียด  ระบุระยะทางเป็นช่วง ๆ (ระยะทางจากสถานที่หน่ึงไปอีกสถานที่หน่ึง) โดยเริ่มต้นจากสถานที่ราชการสําคัญ 

ของจังหวัด / อําเภอ / ตําบล มายังที่อยู่อาศัย เช่น จากที่ว่าการอําเภอ / เทศบาล/ ศาลากลางจังหวัด/ โรงพยาบาล เป็นต้น  
 

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


