
หน้าที่ 1 

 
***ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม**** 

สอบถามข้อมูลได้ที่ ส านักงานศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
www.guidance.dusit.ac.th   โทร 02-2445198-9 

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
เรื่อง ก าหนดการ กยศ. / กรอ. ภาคเรียนที่ 1 / 2563  
ส าหรับนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี)  

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
*************************************************************************************                                                                
เพ่ือให้การด าเนินการให้กู้ยืมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จึงมี
ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ จะขอกู้ กยศ./กรอ.ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ทราบ
และด าเนินการยื่นเอกสารขอกู้ยืมฯ ได้ทันตามระยะเวลาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนดดังรายละเอียด
ในตารางต่อไปนี้ 
 
1.ตาราง กิจกรรมการยื่นแบบค าขอกู้ กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563  

ก ำหนดกำร กิจกรรมกำรยื่นแบบค ำขอกู้ กยศ./กรอ.ประจ ำภำคเรียนที่ 1/2563 

วันท่ี 14 พ.ค. – 14 มิ.ย.
2563 

ข้อ 1  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร “แบบค าขอกู้ยมืส าหรับผู้กู้” จาก 
www.guidance.dusit.ac.th 
ข้อ 2 นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ  กรอกข้อมูลลงในเอกสารแบบค าขอกู้ยืมส าหรับผู้กู้ และเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบแบบค าขอกู้ยืมส าหรับผู้กู้ตามรายการเรียงเอกสารแบบค าขอยืมเงินฯ (เอกสารอย่าง
ละ 1 แผ่น พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของช่ือในเอกสาร) 

ข้อ 3 หลังจากที่นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ เตรียมเอกสารครบเรียบร้อยตามรายละเอียดแบบค าขอกู้ยืมฯ ให้
สแกนเอกสารทุกแผ่นเป็นไฟล์ PDF หรือถ่ายภาพแบบชัดเจนทุกแผ่น เพื่อเตรียมส่งตรวจเอกสารแบบ
ค าขอกู้ยืมฯ ผ่าน  Email   ที่จะประกาศนัดหมายในวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

วันท่ี 4 มิ.ย. 2563 
ข้อ 4  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ  อ่านประกาศ เรื่อง “ นัด วัน เวลา สถานท่ี  ที่ต้องน า ส่งเอกสารแบบค าขอ
กู้ยืมเงินฯพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจ าปี 2563 ” ทาง  
www.guidance.dusit.ac.th    

วันท่ี 5 - 16 มิ.ย. 2563 
 

ข้อ 5  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ตาม วัน เวลา สถานที่  ที่นักศึกษาได้อ่าน
ประกาศจากข้อที่ 4  ตามรายชื่อทีป่ระกาศทาง  www.guidance.dusit.ac.th 

วันท่ี 22 มิ.ย. 2563 ข้อ 6  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ  อ่านประกาศ เรื่อง “ นัด วัน เวลา สถานที่ ที่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ขอ
กู้ยืมเงินฯ ประจ าปี 2563 ” ทาง  www.guidance.dusit.ac.th 

วันท่ี 25 - 26 มิ.ย. 2563 ข้อ 7  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ  เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ  ตาม วัน เวลา สถานที่  ที่นักศึกษาได้
อ่านประกาศจากข้อท่ี 6 ”  ตามรายชื่อที่ประกาศทาง  www.guidance.dusit.ac.th 

วันท่ี 29 – 30 มิ.ย. 2563 
 

ข้อ 8  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ส่งเอกสารแก้ไขแบบค าขอกู้ฯ ตาม วัน เวลา สถานที่  ที่นักศึกษาได้อ่าน
ประกาศจากข้อท่ี 5 

 
หลังจากนักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ด าเนินการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯประจ าปีการศึกษา 2563 เสร็จแล้ว   ให้นักศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนที่ 1 / 
2563  ขั้นตอนต่อไป www.guidance.dusit.ac.th 
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หน้าที่ 2 

 
***ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม**** 

สอบถามข้อมูลได้ที่ ส านักงานศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
www.guidance.dusit.ac.th   โทร 02-2445198-9 

2 . ตำรำง เตรียมเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรยื่นแบบค ำขอกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ล ำดับที่
เอกสำร 

รำยกำรเรียงเอกสำรแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯ 
 

1 แบบค ำขอกู้ยืมเงิน ประกอบไปดว้ย หน้าที ่1 ถึง หน้าที่ 10 
- รูปถ่ายของนักศึกษาผู้ยื่นกู้  ให้ตดิ 1 ใบ ลงในหน้าท่ี 1 มุมขวาตรงกรอบรูปถ่าย 1 นิ้ว 
- รูปถ่ายบ้าน   ให้ติดลงในเอกสารหน้า 8 แผนผังบ้าน 

2 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
4 ส าเนาบตัรนักศึกษาของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
5 ส าเนาบญัชีธนาคารกรุงไทย หรือส าเนาบญัชีธนาคารอิสลาม กรณีที่เป็นผู้กู้รำยเก่ำ 
6 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของบิดา  
7 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  
8 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของมารดา  
9 ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา  
10 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง              กรณีที่ไม่มีทั้งบิดำมำรดำเลี้ยงดู 
11 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 
12 ส าเนาใบมรณบตัรของบิดาหรือมารดา  กรณีที่บิดำหรือมำรดำ เสียชีวิต  
13 ส าเนาหนังสือส าคญัการหย่าร้างของบิดามารดา  กรณีที่บิดำมำรดำ หย่ำร้ำงกัน   
14 หนังสือรับรองสถานภาพครอบครวั กรณีที่ไม่มีทั้งบิดำมำรดำเลี้ยงดู 
15 ส าเนาบตัรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญฯ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ของผู้ที่รับรองหนังสือสถานภาพครอบครัว 
16 หนังสือรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดือน หรือส าเนาบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ กรณีที่ บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองมีเงิน

ประจ ำเดือน 
17 หนังสือรับรองรายไดค้รอบครัวผู้กู ้ กรณีที่บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง ไม่มีเงินเดือนประจ ำ  
18 ส าเนาบตัรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญฯ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ของผู้รับรองหนังสือรับรองรายได้ 
19 ส าเนาใบแสดงผล(มดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึงภำคเรียนที่ 2 / 2562 ของผู้ยื่นค าขอกู้ยมืเงิน ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 

รหัส63 ให้ใช้      ใบแสดงผลกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำเดิมแทนส ำเนำใบแสดงผล(มดส.29) 
20 ส าเนาแบบค าขอกู้ท่ีกรอกข้อมูลผา่นระบบe-Studentloan ภำคเรียน 1/2563 จากเว็บไซต์ 

www.studentloan.or.th        
21 บันทึกการเข้าร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา)  

1.กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนช้ันปีทุกระดับการศึกษา ไมน่้อยกว่ำสำมสิบหกชั่วโมง   / 2.กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินราย
ใหม่ หรือเป็น       ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษา ในระดับอนุปรญิญาหรือปรญิญาตรี ไม่ก ำหนด
จ ำนวนชั่วโมง 

 
ประกาศให้นักศึกษารหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.ประจ าปีการศึกษา 2563 ทราบโดยทั่วกัน   
 ประกาศ ณ วันท่ี  14 พฤษภาคม 2563 

http://www.studentloan.or.th/

