
สอบถามข้อมูลได้ที่ ส านักงานศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  (อาคาร 3 ห้อง 315 ) 
โทร 02-2445198-9 , 02-6689508  วันเวลาราชการ 

 

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
เร่ือง กิจกรรม การยื่นแบบค าขอกู้ กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนที่ 1 / 2559 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 59   
ทีม่อบตัวเป็นนักศึกษา ณ วันที่  12 -13 มีนาคม 2559 

****************************************************************************** 
เพ่ือให้การด าเนินการให้กู้ยืมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จึงมี

ก าหนดการการให้กู้ยืมเงินส าหรับนักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษา แล้วมีความประสงค์ จะขอกู้ กยศ./กรอ.ประจ าปี
การศึกษา 2559 ได้ทราบและด าเนินการยื่นเอกสารขอกู้ยืมฯ ได้ทันตามระยะเวลาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาก าหนดดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้  

 

1.ตาราง กิจกรรมการยื่นแบบค าขอกู้ กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนที่ 1/2559   

ก าหนดการ 
กิจกรรมการยื่นแบบค าขอกู้ กยศ./กรอ. 

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 
สถานที่ ท่ีด าเนินการ 

12-13 มีนาคม 2559 

ข้อ 1 นักศึกษาผู้กู้รายเก่าและรายใหม่  รายงานตัว
แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯน าส่ง “บาร์โค๊ตรหัส
นักศึกษา”ที่ได้รับ ณ วันรายงานตัว พร้อมทั้งเขียน
เอกสาร “แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืม ประจ าปี 2559 
” 

ศูนย์วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

12  มีนาคม 2559 
ถึง 

22  พฤษภาคม 2559 

ข้อ 2  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 
“แบบค าขอกู้ยืมส าหรับผู้กู้” 

ดาวน์โหลดแบบค าขอกู้ยืมทาง 

http://guidance.dusit.ac.th 
ข้อ 3 นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ  กรอกข้อมูลลงในเอกสาร
แบบค าขอกู้ยืมส าหรับผู้กู้  และเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบแบบค าขอกู้ยืมส าหรับผู้กู้ตาม
รายการเรียงเอกสารแบบค าขอยืมเงินฯ (เอกสาร
อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของชื่อในเอกสาร) 

นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ด าเนินการด้วยตนเอง
ตามสถานที่สะดวกของแต่ละคน 

17  พฤษภาคม 2559 

ข้อ 4  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ  อ่านประกาศ เรื่อง 
“ นัด วัน เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค า
ขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ 
ประจ าปี 2559 ” 

ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ทาง 

http://guidance.dusit.ac.th  

หลังจากนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯด าเนินการน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 
2559เสร็จแล้ว ให้นักศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนที่ 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง  

http://guidance.dusit.ac.th เนื่องจากขั้นตอนที่ เหลือ  ศูนย์สนเทศฯ ต้องรอ“การจัดสรรเงินการให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ” จากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนย์สนเทศฯจึงจะ
สามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนที่เหลือให้นักศึกษาทราบและด าเนินการต่อ 

มีตอ่หนา้ที่2 ดา้นหลงัค่ะ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สอบถามข้อมูลได้ที่ ส านักงานศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  (อาคาร 3 ห้อง 315 ) 

โทร 02-2445198-9 , 02-6689508  วันเวลาราชการ 

2 . ตาราง เตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการยื่นแบบค าขอกู้ยืมฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 จึงประกาศให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ที่มามอบตัวเป็นนักศึกษา ภายในวันที่  12-
13 มีนาคม 2559  และมีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.ประจ าปีการศึกษา 2559  ทราบโดยทั่วกัน 

ล าดับที่
เอกสาร 

รายการเรียงเอกสารแบบค าขอยืมเงินฯ  
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบสอบคัดเลือก รายงานตัว ณ วันที่  12 -13 มีนาคม 2559 

ที่ประสงค์จะขอกู้ กยศ./กรอ. ประจ าปีการศึกษา 2559 

1 
 

 

แบบค าขอกู้ยืมส าหรับผู้กู้ (ปริน้ “แบบค าขอกู้ยืมส าหรับผู้กู้” จาก   http://guidance.dusit.ac.th )  ซึ่ง
เอกสารแบบค าขอกู้ยืมส าหรับผูกู้้ ประกอบไปด้วยเอกสาร หน้าที่ 1,หน้าที ่2 ,หน้าที ่3 ,หน้าที ่4 ,หน้าที่ 5 ,
หน้าที ่6 
- รูปถ่ายของนักศึกษาผู้ยืน่กู้  ให้ติด 1 ใบ ลงในหน้าที ่1 มุมขาวตรงกรอบรูปถ่าย 1 นิ้ว 
- รูปถ่ายบา้น   ให้ติดลงในเอกสารหน้า 4 (แผนผงัแสดงทีต่ั้งบา้น) 

2 ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาผู้ยืน่กู้  
3 ส าเนาทะเบียนบา้นของนักศึกษาผู้ยื่นกู้  
4 บาร์โค๊ตรหัสนักศึกษา (ที่นักศึกษาได้รับในวันรายงานตัว-มอบตัว) 
5 ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย หรอื ส าเนาบัญชีธนาคารอิสลาม  กรณีที่เป็นผู้กู้รายเก่าที่เคยกู้จากสถานศึกษาเดิม 
6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา  
7 ส าเนาทะเบียนบา้นของบดิา  
8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา  
9 ส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา  
10 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง       กรณีที่ไม่มีทั้งบิดาและมารดาเลี้ยงด ู
11 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครอง 
12 ส าเนาใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา   กรณีที่บดิามารดา เสยีชีวิต 
13 ส าเนาหนังสือส าคัญการหย่าร้างของบิดามารดา  กรณีที่บิดามารดา หย่าร้างกัน 
14 หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว  กรณีที่ไม่มีทั้งบิดามารดาเลี้ยงดู 
15 ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ที่รับรองหนังสือสถานภาพครอบครัว 
16 หนังสือรับรองเงินเดือน  กรณีที ่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีเงินประจ าเดือน  
17 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้   กรณีที่บิดา มารดา หรือผูป้กครอง ไม่มีเงินเดือนประจ า 

18 
ส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ   สมาชิกสภาเขต   สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร   หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  ของผู้รับรองหนังสือรับรองรายได้ 

19 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 

20 
ส าเนาแบบค าขอกู้ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559 จากเว็บไซต ์
www.studentloan.or.th   

21 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ(จิตอาสา)  จ านวน 36 ชัว่โมง   

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2559 
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชพี  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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