
เลขที่สัญญา .... ....  /.... .... .... ....  กท.103 
แบบแจ�งความประสงค�ขอกู�ยืมต"อเน่ืองในสถาบัน � ลักษณะท่ี 1 � ลักษณะท่ี 2 เกินระยะเวลาของการกู�ยืม ระบบ e-studentloan
   

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ประจําป6การศึกษา  2562 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นางสาว/อ่ืนๆ….)  ..…………………………………………….…..…………….… วัน/เดือน/ป" เกิด .... ..../.... .... /25.... ....   
เลขประจําตัวประชาชน .... - .... .... .... ....- .... .... .... .... ....- .... ....- ....  รหัสนักศึกษา …. …. - …. …. …. …. ….- …. …. …. …. …. 
ช่ือ-สกุล บิดา ………………………………………...เบอร.โทรศัพท. ………..…..………. มารดา  ..………………………..………………เบอร.โทรศัพท.………………….… 
ช่ือ-สกุล ผู�ปกครอง (กรณีไม"มีบิดา หรือมารดา)  ..………...…………………………..………… ...เบอร.โทรศัพท.…………….........……….  
เพ่ือนสนิทคนท่ี 1 ช่ือ-สกุล......................................................... เบอร.โทรศัพท.ตดิต2อ ..................................... � ในมหาวิทยาลัย � นอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือนสนิทคนท่ี 2 ช่ือ-สกุล......................................................... เบอร.โทรศัพท.ตดิต2อ ..................................... � ในมหาวิทยาลัย � นอกมหาวิทยาลัย 
คาดว"าจําสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ... ป6การศึกษา ..............   
ต้ังแต"ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 เหลือจํานวน ........ หน"วยกิต จึงจะสําเร็จการศึกษา แนบแบบประมวลผลการศึกษา ขอได�ท่ีศูนย� SASC 
เหตุผลท่ีไม"สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คือ ���� เคยรักษาสถานภาพ ���� เรียนทุกภาคแต"ติด F หรือ W ���� ย�ายสถานศึกษา  
� หลักสูตร 2 ป"คร่ึง � อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................................. 
ทําเครื่องหมาย � ลงในช2องท่ีต5องการ ทําเครื่องหมาย � ลงในช2องท่ีไม2ต5องการ  ทุกช"องต�องมีเคร่ืองหมายห�ามเว�นว"าง 
สถานภาพครอบครัว � อยู2ด5วยกัน    � หย2าร5าง (แนบใบหย2า)   � เสยีชีวิต (แนบใบมรณบัตร)    � แยกกันอยู2 (แนบหนังสือรับรองสถานภาพ) 

�  อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................................................................... (กรุณาอธิบาย) 

นักศึกษาอยู2ในความดูแลของ � บิดา    � มารดา  � ผู5ปกครอง (มีความเก่ียวข5องกับนักศึกษาเป<น .................. ของนักศึกษา) 
อาชีพบิดา �เกษตรกร �ประมง  � รับจ5าง �ค5าขาย  �ธุรกิจส2วนตัว �ข5าราชการ �พนักงานบริษัทเอกชน  �อื่น ๆ …………………………….………….. 
รายละเอียดอาชีพ อธิบายอย2างละเอียด …………………………………………………………..…………………………..รายได5ประมาณป"ละ …………..………. บาท  
อาชีพมารดา �เกษตรกร �ประมง � รับจ5าง �ค5าขาย  �ธุรกิจส2วนตัว �ข5าราชการ �พนักงานบริษัทเอกชน  �อื่น ๆ……………………………………….. 
รายละเอียดอาชีพ อธิบายอย2างละเอียด……………………………………………………….………………………………รายได5ประมาณป"ละ …………………….. บาท 
อาชีพผู5ปกครอง �เกษตรกร �ประมง � รับจ5าง �ค5าขาย  �ธุรกิจส2วนตัว �ข5าราชการ �พนักงานบริษัทเอกชน  �อื่น ๆ……………………… 
รายละเอียดอาชีพ อธิบายอย2างละเอียด………………………………………………………………………………………รายได5ประมาณป"ละ …………..………. บาท 
มีพ่ีน5องบิดามารดาเดียวกันจํานวน ….. คน ชาย …. คน หญิง …. คน (ไม2รวมผู5กู5) พ่ีน5องท่ีไม2ใช2บิดา และ/หรือ มารดาเดียวกันจํานวน …. คน (ไม2รวมผู5กู5) 
จํานวนพ่ีน5องท่ีบิดา/มารดา หรือ ผู5ปกครอง ท่ีต5องส2งเสยีเลีย้งดูจํานวน ….. คน (ไม2รวมผู5กู5) นักศึกษาขณะน้ี � มีงานประจํา � ไม2มีงานประจํา 
ท่ีอยู2ป?จจุบันของนักศึกษาท่ีติดต2อได5สะดวก (ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล)  …………………………………………………..…..……………………………..…………… 
โทรศัพท�มือถือ ….………………..... กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต"อบุคคล ชื่อ……………...............................……... เบอร�โทร.......................................... 
นักศึกษาเคยได�รับทุนมหาวิทยาลัย เช"น ทุนกฬีา ทุนดนตรีไทย ทุนราชประชานุเคราะห� ฯลฯ ท่ีนอกเหนือจากทุกกู�ยืม กยศ. หรือไม" 
� ไม2เคย � เคยได5รับทุน ………….. ประเภท …. เม่ือป"…….. จนถึง .......... และในป" 2562 นักศึกษาจะ �ไม2ได5รับทุนต2อ � ได5รับทุน ……..................…… ประเภท…….  
(สําหรับนักศึกษา) 
ความประสงค.ขอกู5ยืมของนักศึกษา ข5าพเจ5ามีความประสงค.ขอกู5ยืม 
� ค2าเล2าเรียนเต็มจํานวน � ค2าเล2าเรียนบางส2วน � ไม2กู5ยืมค2าเล2าเรียน 
เน่ืองจาก ................................................................................................................ 
� ค2าครองชีพ � ไม2กู5ยืมค2าครองชีพ เน่ืองจาก.................................................. 
หากนักศึกษาประสงค.กู5ค2าครองชีพต5องต๊ิก � ใน www.studentloan.or.th 
การยื่นกู5ยืมด5วย หากไม2ต๊ิกในระบบ นักศึกษาจะไม2สามารถกู5ยืมค2าครองชีพได5 

(สําหรับเจ5าหน5าท่ี) 
คณะกรรมการสัมภาษณ.ได5รับแบบขอกู5ยืมป" 2562 และได5สัมภาษณ.
เบ้ืองต5นเรียบร5อยแล5ว นักศึกษาส2งเอกสาร ณ� ร2มเกล5า � พัฒนาการ 

จากเลขท่ีสัญญา  .... ..../ .... .... .... .... 
ผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1/2561 GPAX ได5 .................... 
กรณีตํ่ากว2า 2.00 แจ5งให5นักศึกษาต้ังใจเรียนต5องทําให5 2/2561 ผ2าน 2.00 
มีการเปล่ียนแปลง ช่ือ-สกุล ท่ีอยู2ตามทะเบียนบ5าน หรือไม2 
�ไม2มี � มี คือ ................................................................................... 
รายได5ครอบครัวอยู2ในสถานะท่ี 
�กู5ยืมไม2ได5 �กู5ยืมค2าเล2าเรียน �กู5ยืมค2าครองชีพ 
 
โดย  ลงช่ือ………….……………………...…………………  วันท่ี …………………………. 
หมายเหตุ ............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

(สําหรับนักศึกษา) 
หากแบบคําขอกู5ยืมป" 2562 มีป?ญหาสะดวกติดต2อแก5ไขท่ี � ร2มเกล5า � พัฒนาการ 
การกู5ยืมนักศึกษาจะต5องปฏิบัติตามวัน และเวลาท่ีกาํหนด หากไม2ปฏิบัติตามถอืว2า
นักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู5ยืมป" 2562 และยินยอมชําระค2าใช5จ2ายท่ีเกิดขึ้นให5กับ
มหาวิทยาลัยท้ังจาํนวน ข5าพเจ5ารับทราบข5อความ และขอรับรองว2าข5อมูลข5างต5นเป<นจริง
ทุกประการ  พร5อมยินยอมรับผิดชอบทุกกรณีหากข5าพเจ5าเปล่ียนแปลงข5อมูลภายหลัง 
 
ลงช่ือ ………….……………………………..………นักศึกษา ตัวบรรจง วันท่ี ....../........./25....... 
 
สําหรับเจ�าหน�าทีต่รวจสอบเอกสาร � ถูกต5อง โดย.....................................วันท่ี........................... 
 � แก�ไข ครั้งที่ 1 .................................................................................................................... ตรวจสอบการแก5ไขโดย ..................................... วันท่ี............................. 
 � แก�ไข ครั้งที่ 2 .................................................................................................................... ตรวจสอบการแก5ไขโดย ..................................... วันท่ี............................. 
 � แก�ไข ครั้งที่ 3 .................................................................................................................... ตรวจสอบการแก5ไขโดย ..................................... วันท่ี............................. 



 

กําหนดการ  รับ  ส2ง และ ทาํสญัญา  กู5ต2อเน่ือง กยศ. เกินระยะเวลาการกู5ยืม 
ประจําป6การศึกษา 2562 

    *************************************************** 
นักศึกษาจะต�องปฏิบัติตามกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะถือว"าสละสิทธิใ์นการกู�ยืมต"อป6การศึกษา 2562 
1. กําหนดการ รับแบบแจ5งความประสงค.ขอกู5ยืมต2อป"การศึกษา 2562 ระหว2างเดือนธันวาคม 2561 
2. กําหนดการ ส"งแบบแจ5งความประสงค.ขอกู5ยืมต2อ ป"การศึกษา 2562 พร5อมเอกสารประกอบให5ครบ ในวันท่ี 14 มกราคม 2562 ดังนี้ 
 
เอกสารท่ีต�องใช�นําส"งพร�อมกับแบบแจ�งความประสงค� ขอกู�ยืมต"อ ป6 2562  เอกสารทุกอย"างกรุณาใช�กระดาษ A4 เท"านั้น ห�ามใช�กระดาษ 
FAX   เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต�องโดยเจ�าของเอกสารเท"านั้น  ให�เรียงเอกสารตามลําดับดังนี้ 

(1)   หนังสือรับรองรายได5ของครอบครัวผู5กู5ยืม เขียนด5วยลายมือผู5รบัรองเท2าน้ัน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิป/จํานวน 1 ฉบับ  
(2) สําเนาบัตรข5าราชการของผู5รับรองรายได5จํานวน 1 ฉบับ, (กรณีใช5แบบฟอร.ม กยศ.102/กรอ.)  เซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต5อง  

ลายมือช่ือให5ตรงกับหนังสือรับรองรายได5 
(3) สําเนาใบหย2า, สําเนาใบมรณบัตร, หนังสือรับรองสถานภาพ  ดาวน.โหลด ท่ี loan.kbu.ac.th ไปท่ีดาวน.โหลดแบบฟอร.ม เลือก

หนังสือรับรองสถานภาพ ใช5ในกรณีท่ีไม2มีเอกสารสาํคัญจากทางราชการ , เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญต2อการพิจารณา  
(4) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย.ท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต ให5รับรองความประพฤติ และการแต2งกายของนักศึกษา 
(5) แบบประมวลผลการศึกษา ขอได5ท่ีศูนย. SASC จํานวน 1 ชุด 
(6) ใบเปลี่ยนแปลง กยศ. 108 (แนบเฉพาะกรณีท่ีนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุล, ท่ีอยู2ตามทะเบียนบ5าน, เลขท่ีบัญชี

ธนาคารกรุงไทย) รับได5ท่ีกองทุนฯ และนักศึกษากรณุาแจ5ง กยศ.ท่ีเบอร. 02-0164888 ก2อนการยื่นกู5ผ2านระบบ e-studentloan 
 
นักศึกษารับทราบว"าจะกู�ยืมเงินเกินหลกัสูตรได�ต"อเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามท่ี กยศ. กําหนด 5 ข�อ คือ 

1. ผู5กู5ยืมต5องเรียนในคณะ สาขา/วิชาเดิมตลอดหลักสูตรในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ไม2เคยติด F และ W ไม2เคยรักษาสถานภาพ 
2. ผู5กู5ยืมต5องไม2เคยย5ายสถานศึกษาในระดับปริญญาตร ี
3. เมื่อกู5ได5แล5วต5องเรียนให5สําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป"การศึกษา ถ5ายงัไม2สําเร็จการศึกษา ผู5กู5ยมืจะต5องรับผิดชอบ ค2าใช5จ2าย

การศึกษาในวิชาท่ีเหลืออยู2ด5วยตนเอง 
4. ผู5กู5ยืมจะต5องมีหน2วยกิต คงเหลือไม2เกินกว2า 36 หน2วยกิต หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม2ต่ํากว2า 2.00 กรณีใดกรณีหน่ึง 
5. สถานศึกษาต5องมีวงเงินกู5ยืมรายเก2าของป"การศึกษา 2562 คงเหลือ จึงจะได5รับการพิจารณาให5กู5ยืม 

 
กรุณากรอกข�อมูลรายวิชาลงในตารางท่ีกําหนดให� เฉพาะกรณีท่ีไม"ได�สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

ภาคเรียนท่ี 2/2562 ภาคเรียนท่ี 3/2562 
รหัสวิชา หน"วยกิต จํานวนเงิน รหัสวิชา หน"วยกิต จํานวนเงิน 

      
      
      
      
      
      
      
ค2าธรรมเนียม ****************  ค2าธรรมเนียม ****************  

รวมทั้งสิ้น ****************  รวมทั้งสิ้น ****************  
 

1.อาจารย.ท่ีปรึกษาตรวจสอบโดย .................................................. 2.กองการเงินตรวจสอบโดย ........................................... 
 
มีข5อสงสัยประการใดติดต2อสอบถามได5ท่ี วิทยาเขตพัฒนาการ 0-2320-2777 ต2อ 1420,1455  วิทยาเขตร2มเกล5า 0-2904-2222 ต2อ 2118  
 

 

กรุณา

เตรียม

เอกสาร

ให้ครบ

ก่อนส่ง 



 

 

หนังสือรับรองรายได�ครอบครัวของผู�ขอกู�ยืมเงิน 
 

วันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ.............. 
ข5าพเจ5า....................................................................................ตําแหน2ง.............................................................. 

สังกัด....................................สถานท่ีทํางาน........................................เลขท่ี..........หมู2ท่ี.........ตรอก/ซอย................................ 
ถนน................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................. 
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท.................................... 
ขอรับรองว2า  นาย/นาง/นางสาว................................................................................ผู5ขอกู5ยืมเงินประกอบอาชีพ นักศึกษา 
สถานท่ีทํางาน.....................................................เลขท่ี........หมู2......ตรอก/ซอย................................... ถนน...........................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพท....................................... รายได5ป"ละ....................................บาท 
           คู2สมรสของผู5ขอกู5ยืมเงิน  �  ถึงแก2กรรม � ยังมีชีวิตอยู2  ประกอบอาชีพ....................................................................
สถานทํางาน.............................................................เลขท่ี...........หมู2ท่ี............ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย....................
โทรศัพท...................................... รายได5ป"ละ................................บาท 
           บิดาของกู5ยืมเงิน  �  ถึงแก2กรรม � ยังมีชีวิตอยู2  ประกอบอาชีพ
.................................................................................สถานทํางาน.............................................................เลขท่ี...........หมู2ท่ี............
ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด
..................................................รหสัไปรษณีย....................โทรศัพท...................................... รายได5ป"ละ................................บาท 
           มารดาของกู5ยืมเงิน  �  ถึงแก2กรรม � ยังมีชีวิตอยู2  ประกอบอาชีพ
..............................................................................สถานทํางาน.............................................................เลขท่ี...........หมู2ท่ี............
ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด
..................................................รหสัไปรษณีย....................โทรศัพท...................................... รายได5ป"ละ................................บาท 

ผู5ปกครอง ( ท่ีมิใช2บิดา – มารดา) ของผู5ขอกู5ยืมเงิน  � ถึงแก2กรรม � ยังมีชีวิตอยู2  
ประกอบอาชีพ......................................................สถานทํางาน.................................................................เลขท่ี...................หมู2ท่ี..........
ตรอก/ซอย............................ถนน..................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท........................ต2อ.........รายได5ป"ละ....................บาท 
 
                   ข5าพเจ5าขอรับรองและยืนยันว2าข5อความดังกล2าวกล2าวข5างต5นเป<นความจริง  หากปรากฏภายหลังว2าได5มีการรับรอง
ข5อความอันเป<นเท็จ  ข5าพเจ5ายินยอมรับผิดต2อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก2กองทุนให5กู5ยืมเพ่ือการศึกษา /กองทุนเงินให5กู5ยืมเพ่ือ
การศึกษาในฐานะผู5บริหารกองทุนเงินกู5ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได5ในอนาคต (กรอ.)                                                                                                             

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

            ตําแหน2ง......................................................                                                                                                                                                             
     หมายเหตุ     การรับรองรายได5ของครอบครัวผู5กู5ให5บุคคลต2อไปน้ีเป<นผู5รับรอง 
                                1.เจ5าหน5าท่ีของรัฐหรือเจ5าหน5าท่ีของรัฐผู5รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ5าหน5าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
                                2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู5ว2าราชการกรุงเทพมหานคร 
                                3.หัวหน5าสถานศึกษาท่ีผู5ขอกู5ยืมเงินศึกษาอยู2 
หากมีข�อสงสัย กรุณาติดต"อ 
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    สําหรับผู5รับรองลงนาม 
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย�แนะแนว/อาจารย�ท่ีปรึกษา 
 

 
 
วันท่ี………..เดือน…………………….พ.ศ.………….………. 

 
ข5าพเจ5า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ………………………) …………………………………………………….…………………..….… 

ตําแหน2ง �อาจารย.ประจํา �อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………… 
ทําการสอนประจํา  คณะ � บริหารธุรกิจ � นิติศาสตร. � นิเทศศาสตร. � วิศวกรรมศาสตร.  
� สถาป?ตยกรรมศาสตร. � ศิลปศาสตร. � วิทยาศาสาตร.และเทคโนโลยี � จิตวิทยา  
� สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการบิน � วิทยาศาสตร.การกีฬา  � พยาบาลศาสตร. 
สาขาวิชา ............................................................................... 
เป<นอาจารย.แนะแนว/อาจารย.ท่ีปรึกษาของ (นาย/นางสาว) ...............................................……………………………

นักเรียน/นักศึกษา ชั้นป"ท่ี …………  ภาควิชา/สาขาวิชา � เหมือนด5านบน �อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................. 
ความเห็นของอาจารย�แนะแนว/อาจารย�ท่ีปรึกษา  
นักศึกษามีความประพฤติ � เรียบร5อย  � ควรปรับปรุง คือ ...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

นักศึกษาแต2งกาย � เรียบร5อย   
� ควรปรับปรุง  

    �  ทรงผม ....................................................................................................................... 
    �  เสื้อ ........................................................................................................................... 
    �  กางเกง/กระโปรง ..................................................................................................... 
    �  เข็มขัด ...................................................................................................................... 
    �  เข็มมหาวิทยาลัย ...................................................................................................... 
    �  รองเท5า .................................................................................................................... 
    �  อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................  

ความเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม .................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ…………………………………...……..………… 
(…………..………………………………..……) 

ตําแหน2ง� อาจารย.ประจํา � อ่ืน ๆ .................................... 
เบอร.โทรศัพท.……………………………………… 

 
 
 

หากมีข�อสงสัย กรุณาติดต"อ 
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