
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืม 
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง...................................................................... อายุ...........ปี สัญชาติ...................เชื้อชาติ................ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน........................................ปัจจบุันก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่..........สาขาวิชา............................... 
คณะ..................................................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนที่จะขอกู้............................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา................................................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา........................................................ 

2. ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้ เลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์...........................................  

3. ท่านเคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา      เคย    ไม่เคย 
 

ข้อมูลบิดา-มารดา 
4. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

1.  บิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน 
2.  บิดา-มารดาหย่าร้าง (มีใบส าคัญการหย่า) ขณะนี้นักศึกษาอยู่ในการเลี้ยงดูของ........................................      
3.  บิดา-มารดาแยกกัน   ขณะนี้นักศึกษาอยู่ในการเลี้ยงดูของ........................................          
4.  บิดา  มารดา ถึงแก่กรรม (มีใบมรณบัตร) ขณะนี้นักศึกษาอยู่ในการเลี้ยงดูของ......................................  

5. บิดาข้าพเจ้าชื่อ...................................นามสกุล........................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ อายุ............ป ี
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..............................................................................................................................................  
   อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 
             ค้าขาย     รับจ้าง     เกษตรกร    ไม่ได้ประกอบอาชีพ     รายได้ปีละ.....................................บาท 
7. มารดาข้าพเจ้าชื่อ.................................นามสกุล.............................. ........  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ อายุ............ปี 
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..............................................................................................................................................  
   อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 
             ค้าขาย     รับจ้าง     เกษตรกร    ไม่ได้ประกอบอาชีพ      รายได้ปีละ....................................บาท 
8. พี่น้องร่วมบิดามารดา (ไมร่วมผู้ขอกู้ยืม)..........คน   
 

ข้อมูลผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา-มารดา กรณีที่บิดาและมารดาหายสาบสูญทั้งคู่)      
9. ผู้ปกครองข้าพเจ้า  ชื่อ....................................นามสกุล......................................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น................ 
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..............................................................................................................................................  
   อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 
             ค้าขาย     รับจ้าง     เกษตรกร    ไม่ได้ประกอบอาชีพ     รายได้ปีละ.....................................บาท 
 

ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน      ไม่มี   ม ี
10.คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ..........................................สกุล..................................................  เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น............. 
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..............................................................................................................................................  
   อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 
             ค้าขาย     รับจ้าง     เกษตรกร    ไม่ได้ประกอบอาชีพ    รายได้ปีละ......................................บาท 
 
 
 

ล าดับที่..................../ปี2565 



 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

    ค่าเล่าเรียน                ค่าครองชีพ 
 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
 

 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
  มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)                         
  ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบกยศ.102)) 
         พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้รับรองรายได้                จ านวน  1 ฉบับ 

 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103) 
 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล    

   นักศึกษา   
 บิดา  
 มารดา          ใช้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่1(รหัส65) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี(รหัส64-61) 
 ผู้ปกครอง  

  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา)  
 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง                              
 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ที่ศึกษา                      

     ในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอกู้ยืมเงิน     จ านวน  1 ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  จ านวนอย่างละ  1 ฉบับ 
 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ใบเปลี่ยนนามสกุล/ใบส าคัญการหย่า/ใบมรณบัตร จ านวนอย่างละ  1 ฉบับ 

 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความท้ังหมดนี้เป็นความจริง และยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล จึงได้ลงลายมือชื่อไว้

เป็นหลักฐาน หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  
แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

 

                         ผ ู้แจ้งความประสงคข์อกู.้..................................................................ลงชื่อ 
                                                  (………..………………………………..………………..)                                                                                                                  

                                                                      วันที่.……… เดือน ……..………… พ.ศ. ………… 

***หมายเหตุ*** 
 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถกูต้องด้วยลายมือเดียวกันทั้งฉบับ 
 2. ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้ าเงินเท่านั้น  ห้ามใช้ปากกาแบบหมกึลบได้ 
 3. ห้ามมีรอยลบ ขูด ขีด  ฆ่า  หรือใช้น้ ายาลบค าผิด ในเอกสารต่างๆ   
 4. ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้เจ้าของเอกสารลงนามรับรองด้วยตนเองเท่านั้น 
 
 

 

 

 



หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                    วันที่………… เดือน ………………… พ.ศ. ……………… 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………….………………….………….ต าแหน่ง……...……………………………….…….………….สังกัด
................................................................................................สถานที่ท างาน ………………………………..…..……….……….เลขท่ี……….
หมู่ที่…..……ตรอก/ซอย…………………….……… ถนน ………………….……………. ต าบล/แขวง…………………..…………อ าเภอ/เขต 
……...…………………….……จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์…………..………โทรศัพท์…………….……… 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ..………………………….............…..สถานที่ท างาน …….............……………..………………….อยู่บ้านเลขที…่………….หมู่
ที…่……….…ตรอก/ซอย……………....…….….……… ถนน …..…………………..…..……. ต าบล/แขวง………..……………..…….……อ าเภอ/
เขต……………………………จังหวดั……..………………………..…รหสัไปรษณีย…์……………..………โทรศัพท์………….…….……มีรายได้ปี
ละ…………..………….………...บาท 

คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน ชื่อ......................................................................... ....  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ..………………………….......…..สถานที่ท างาน………...................……..………....…….เลขที…่…..…….หมู่ที…่…….…ตรอก/
ซอย……….………… ถนน …………..……………. ต าบล/แขวง…………...……...…...………อ าเภอ/เขต……………….……………
จังหวัด…………………………..…รหัสไปรษณีย์…………..………โทรศัพท์………..……….......……มีรายได้ปีละ…………...….……...บาท 

บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน ชื่อ.......................................................................... ........  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ..………………………….......…..สถานที่ท างาน………...................……..………....…….เลขที…่…..…….หมู่ที…่…….…ตรอก/
ซอย……….………… ถนน …………..……………. ต าบล/แขวง…………...……...…...………อ าเภอ/เขต……………….……………
จังหวัด…………………………..…รหัสไปรษณีย์…………..………โทรศัพท์………..……….......……มีรายได้ปีละ…………...….……...บาท    

มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน ชื่อ..............................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ..………………………….......…..สถานที่ท างาน………...................……..………....…….เลขที…่…..…….หมู่ที…่…….…ตรอก/
ซอย……….………… ถนน …………..……………. ต าบล/แขวง…………...……...…...………อ าเภอ/เขต……………….……………
จังหวัด…………………………..…รหัสไปรษณีย์…………..………โทรศัพท์………..……….......……มีรายได้ปีละ…………...….……...บาท    

ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมเงิน(ที่มิใช่บิดา-มารดา) ชื่อ....................................... ...  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ..………………………….......…..สถานที่ท างาน………...................……..………....…….เลขที…่…..…….หมู่ที่……….…ตรอก/
ซ อ ย ……….………… ถ น น  …………..……………. ต า บ ล /แ ข ว ง …………. . .……...…. . .………อ า เภ อ /เข ต ……………….……………
จังหวัด…………………………..…รหัสไปรษณีย์…………..………โทรศัพท์………..……….......……มีรายได้ปีละ…………...….……...บาท   
 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………….ผู้รับรอง 
                                                                                                      (……………….……………………………) 
                                                                                             ต าแหน่ง………………….……………………….. 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปน้ี 
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานท่ีผู้รับรองได้สังกัด และรับรองส าเนาถูกต้อง 
1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 



 
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 ................................................................... E-mail …………………………………………………………………..........……………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น   ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน   ผู้ยื่นความประสงค์ค้ าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอ 
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ......................................................................... ผู้กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

1. โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วน
บุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือการให้กู้ยืม  การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง   ข้อมูล
ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน เงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือให้
ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้ความ
ยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน     

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี  ที่ระบุข้างต้น 

 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                                            (                                                 ) 
 
 
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจ าตัว 
               ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 
 
 
 
 



                                          
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทีท่ าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ 
ปีการศึกษา 2565 

 
ระหว่าง เดือนกันยายน 2564  ถึง เดอืนสิงหาคม 2565 

กองทุนได้ก าหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องท ากิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกูย้ืมเงินในปีการศึกษาถัดไป โดยก าหนดชั่วโมงส าหรับ
ผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังนี้  
1. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่ก าหนดจ านวนชัว่โมง 
2. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
3. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเล่ือนชั้นปทีุกระดับการศึกษา ก าหนดจ านวนไม่นอ้ยกว่า 36 ชัว่โมง 
 

การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง  การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อชุมชน  สังคมหรือประเทศชาติ  
ในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา  มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพ่ือช่วยสร้างสรรค์
สังคมและสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  และไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในลักษณะการจ้าง 

 

 

ชื่อ....................................นามสกุล............................................ 
คณะ/โรงเรียน....................................................ชั้นปีที่..............  

 
** หมายเหตุ  ** 

1. แต่ละกิจกรรมที่นักศกึษาเข้าร่วม นักศึกษาจะต้องถ่ายภาพร่วมระหว่างนักศึกษา กับผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม หรือ
ได้รับเกียรติบัตร ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. ลายมือชื่อผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้รับรองเขียนชื่อสกลุตัวบรรจงเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
3. บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ 2 กิจกรรม ต่อ 1 แผ่น 
4. การนับชั่วโมงกิจกรรมจะไม่นบัรวมชั่วโมงพักเที่ยง(12.00-13.00น.) 

 
 

  ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 02-2445198 -9 
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

 
 
 
 



บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ปีการศึกษา 2565 
ชื่อ – นามสกุล....................................................................รหัสนักศึกษา.......................................ชั้นปีท่ี................... 

กิจกรรมที.่..........วันที.่...................................ตั้งแต่เวลา...............ถึง...............น.รวมเป็นเวลา..........ชั่วโมง........นาที 
เกียรติบัตร /รูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ด าเนินโครงการ /กิจกรรม
....................................................................................
ชื่อโครงการ /กิจกรรมที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณะ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
ลักษณะของกิจกรรม (โดยละเอียด) 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ลงลายมือชื่อผู้รับรอง(ตัวบรรจง) 
ลงช่ือ.......................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ …………………....................................... 

 
กิจกรรมที.่..........วันที.่...................................ตั้งแต่เวลา...............ถึง...............น.รวมเป็นเวลา..........ชั่วโมง........นาที 

เกียรติบัตร /รูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ด าเนินโครงการ /กิจกรรม
....................................................................................
ชื่อโครงการ /กิจกรรมที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณะ
.................................................................................... 
.................................................................................... 
ลักษณะของกิจกรรม (โดยละเอียด) 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ลงลายมือชื่อผู้รับรอง(ตัวบรรจง) 
ลงช่ือ.......................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ …………………...................................... 

 

  


