
กองทนุเงินให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา

ป�การศึกษา 2564

ปฐมนเิทศผูกู้้ กยศ. นักศึกษาใหม ่และ ผูกู้้รายใหม่

งานทนุการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา

วนัศุกร ์ที� 6 สงิหาคม 2564 เวลา 14.00 น.



การเตรยีม
เอกสารขอกู้

สาํหรบัผูข้อกู้ 
รายใหม่
รายเก่าเปลี�ยนสถานศึกษา
รายเก่ายา้ยสาขา

26



ผูกู้้รายเก่า เปลี�ยนสถานศึกษา

ผูกู้้รายใหม่

ผูกู้้รายเก่า ยา้ยสาขาวชิา

27



สาํรวจ
สภาพ
ครอบครวั

C
as

e 
1

C
as

e 
2

C
as

e 
3

28 ผู้ขอกู้  
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม
บรรลุนิติภาวะ 
มี สามี / ภรรยา

บิดามารดา ส่งเสียเลี�ยงดู
บิดามารดา อยู่ด้วยกัน

บิดา / มารดา เสียชีวิต หรอื ติดต่อไม่ได้ ไม่ได้เลี�ยงดู 1 คน

บิดามารดา ไม่ได้ส่งเสียเลี�ยงดู
มีผู้ปกครอง ส่งเสียเลี�ยงดูแทน

ไม่มีใคร ดูแลตนเอง



คําแนะนาํการจดัทําเอกสาร

1
ต้องทําฉบบัจรงิ
ต้นฉบบัจดัเก็บไวร้อสง่งานทนุการศึกษา

ต้องทําเป�น File 
โดย Scan หรอื ถ่ายภาพ
เพื�อ upload เขา้ระบบ

ไมป่ลอมแปลงเอกสารใดๆ
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01
หนงัสอื
ใหค้วามยนิยอม
เป�ดเผยขอ้มูล

30



หนงัสอืให้ความยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล

Download จากเวบ็ไซต์

พมิพบ์นกระดาษ A4 สขีาว แนวตั�ง ด้านเดียว
ชดัเจน ไมเ่ลอะ ไมดํ่า ไมเ่บลอ
ขอ้ความครบ ไมข่าดหาย ไมย่บั

เขยีนด้วยปากกาสนีํ�าเงิน ไมล่บ ขดีฆา่
เซน็ชื�อในเอกสาร  ถกูต้อง

ต้องมคีรบทกุคน ๆ ละ 1 ชุด

31



ผูกู้้
มฐีานะเป�น

ผูย้ื�นคําขอกู้ยมืเงิน

บดิา
มฐีานะเป�น

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง

มารดา
มฐีานะเป�น
ผูป้กครอง

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล
กรณ ีที� 1  ผูกู้้ และ บดิา มารดา อยูด้่วยกัน 
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ผูกู้้
มฐีานะเป�น

ผูย้ื�นคําขอกู้ยมืเงิน

บดิา
มฐีานะเป�น

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง

มารดา
มฐีานะเป�น

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล
กรณ ีที� 2 ผูกู้้ และ บดิา มารดา แยกกันอยูด้่วยอาชพี
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บดิา
มฐีานะเป�น

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง

ผูกู้้
มฐีานะเป�น

ผูย้ื�นคําขอกู้ยมืเงิน

มารดา
เสยีชวีติ หรอื ติดต่อไมไ่ด้

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล
กรณ ีที� 3 ผูกู้้ อยูกั่บบดิา สว่นมารดา เสยีชวีติ หรอื ติดต่อไมไ่ด้
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ผูกู้้
มฐีานะเป�น

ผูย้ื�นคําขอกู้ยมืเงิน

บดิา
หยา่รา้ง ติดต่อได้

มฐีานะเป�น
ผูป้กครอง

** ต้องแนบใบหยา่**

มารดา
มฐีานะเป�น

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล
กรณ ีที� 4 ผูกู้้ อยูกั่บมารดา หยา่รา้งกับบดิา 
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ผูกู้้
มฐีานะเป�น

ผูย้ื�นคําขอกู้ยมืเงิน

บดิา
แยกทาง ติดต่อได้

มฐีานะเป�น
ผูป้กครอง

มารดา
มฐีานะเป�น

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล
กรณ ีที� 5 ผูกู้้ อยูกั่บมารดา แยกทางกับบดิาไมไ่ด้จดทะเบยีน
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ผูกู้้
มฐีานะเป�น

ผูย้ื�นคําขอกู้ยมืเงิน

มารดา
ไมม่รีายได้
มฐีานะเป�น

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง

ผูป้กครอง
มรีายได ้เป�นผูส้ง่เสยี

มฐีานะเป�น
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล
กรณ ีที� 6 ผูกู้้ อยูกั่บมารดา  และผูป้กครองสง่เสยี
บดิาไมม่อีาชพี/เสยีชวีติ/ติดต่อไมไ่ด้
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ผูกู้้
มฐีานะเป�น

ผูย้ื�นคําขอกู้ยมืเงิน

ผูป้กครอง
มรีายได ้เป�นผูส้ง่เสยี

มฐีานะเป�น
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล
กรณ ีที� 7 ผูกู้้ อยูกั่บผูป้กครอง
บดิามารดาทั�งคู่ ไมม่อีาชพี/เสยีชวีติ/ติดต่อไมไ่ด้
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ผูกู้้
มฐีานะเป�น

ผูย้ื�นคําขอกู้ยมืเงิน

คู่สมรส
มรีายได้
มฐีานะเป�น

คู่สมรสของผูย้ื�นคําขอกู้

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล
กรณ ีที� 8 ผูกู้้ อยูกั่บคู่สมรส  
บดิาไมม่อีาชพี/เสยีชวีติ/ติดต่อไมไ่ด้
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ตัวอยา่ง
หนงัสอืยนิยอมใหข้อ้มูล
ของบดิา/มารดา
หรอืผูป้กครอง

41



ตัวอยา่ง
หนงัสอืยนิยอมใหข้อ้มูล
ของคู่สมรส

42



02
สาํเนา
บตัรประจาํตัวประชาชน
และเอกสารอื�น



ต้องมคีรบทกุคน ๆ ละ 1 ฉบบั

ถ่ายสาํเนาบนกระดาษ A4 สขีาว แนวตั�ง
เฉพาะด้านหนา้ด้านเดียว

บตัรประชาชนต้องไมห่มดอายุ 

ชดัเจน ไมเ่ลอะ ไมดํ่า ไมเ่บลอ

เจา้ของบตัร เป�นคนเซน็ชื�อในเอกสาร
สาํเนาถกูต้อง เซน็ชื�อ (ชื�อ นามสกลุตัวบรรจง)
เซน็ด้วยปากกาสนีํ�าเงิน ไมล่บ ขดีฆา่
ต้องเซน็ให้เหมอืนเดิมทกุครั�ง

สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน 44

** ถ้าไมม่บีตัร เชน่ พกิาร พระภิกษุ ใชบ้ตัรแทนได้
** ถ้าเซน็ไมไ่ด ้ใชป้ระทับตรา นิ�วหวัแมม่อืได้



ตัวอยา่ง
สาํเนาบตัรผูกู้้/
บดิา/มารดา/
ผูป้กครอง/
คู่สมรส
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ตัวอยา่ง
สาํเนาบตัร เขยีนไมไ่ด้

หรอื บตัรคนพกิาร

หรอื บตัรประจาํตัวพระภิกษุ
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ตัวอยา่ง

สาํเนาทะเบยีนหยา่

ผูเ้ซน็รบัรอง เป�น

บดิา หรอื มารดา 
ที�เป�นผูด้แูลนกัศึกษา

47



03
หนงัสอืรบัรองรายได้
ของผูกู้้และครอบครวั
มรีายได้ประจาํ
มรีายได้ไมป่ระจาํ 
ไมม่รีายได ้

1.
2.
3.

         ต้องแนบ
         รบัรองสภาพครอบครวั



49

ขา้ราชการ พนกังานของรฐั
วสิาหกิจ พนกังานบรษัิท 

งานโรงงาน หา้งรา้น 

ลกูจา้งของรฐัหรอืเอกชน ฯลฯ

หนงัสอืรบัรอง หรอื Slip เงินเดอืน
ที�ออกโดยหนว่ยงาน/นายจา้ง
เป�นเอกสารฉบบัจรงิเท่านั�น
ออกมาแล้วไมเ่กิน 60 วนั

มวีนัที�ออก และขอ้มูลครบถ้วน
ถ้า Slip ต้องมใีหค้รบเดอืน
ชดัเจน ไมย่บั ไมเ่ลอะ ไมด่าํ ไมเ่บลอ
คํานวณจาํนวนเงิน บาท/ป� ใหถ้กูต้อง

กรณทีี� 1
บดิา/มารดา/ผูป้กครอง/คู่สมรส
มเีงินเดอืน หรอื รายได้ประจาํ

ใชห้นงัสอืรบัรอง หรอื
Slip เงินเดอืน





ยอ้นหลัง 2-3 เดอืน
51
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53

ทํางานอิสระ เกษตรกร ค้าขาย
ธุรกิจสว่นตัว หรอืงานอื�นๆ 

ที�ไมไ่ดร้บัเงินเดอืน
ไมม่นีายจา้ง

หนงัสอืรบัรองรายได ้กยศ.102
พมิพล์งบนกระดาษ A4 สขีาว 1 ฉบบั
เขยีนดว้ยปากกาสนีํ�าเงิน ตัวบรรจง
ไมล่บ ไมแ่ก้ไข ไมข่ดีฆา่

จาํนวนเงินรวม บาท/ป�
เซน็รบัรองโดยขา้ราชการ
สาํเนาบตัรขา้ราชการ ไมห่มดอายุ
ผูร้บัรอง ต้องเซน็ใหเ้หมอืนกัน

กรณทีี� 2
บดิา/มารดา/ผูป้กครอง/คู่สมรส
ไมม่รีายได้ประจาํ หรอื ไมม่รีายได้

ใชห้นงัสอืรบัรองรายได้ กยศ.102



ตัวอยา่ง 102

บดิา และ มารดา

ประกอบอาชพีอิสระทั�งคู่
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04
ผลการศึกษา
และการทําจติอาสา



ผล
กา
รศึ

กษ
า

58 ผลการศึกษา
ป�การศึกษา 2563

มธัยมศึกษา / ปวส. ใช ้ใบ ปพ. 

แสดงผลการศึกษา 6 ภาค

สาํเนาลงบนกระดาษ A4 สขีาว
สาํเนาด้านหนา้ 1 ใบ
สาํเนาด้านหลัง 1 ใบ

เซน็สาํเนาถกูต้อง
(ใหเ้หมอืนกับเอกสารอื�น)



ตัวอยา่ง

ผลการศึกษา

พมิพด้์านละใบ

59



ตัวอยา่ง เกรดจาก REG

ให้เห็น

ชื�อ สกลุ 

และ รูปด้วย

60



จติ
อา
สา

61
แสดงการทําจติอาสา
ป�การศึกษา 2563

เป�นการบาํเพญ็ประโยชนเ์พื�อสาธารณะ
บรจิาคโลหติ อบรม SET ฯลฯ

ในการกู้ครั�งแรก ไมจ่าํกัดจาํนวนชั�วโมง

แสดงขอ้มูลชดัเจนวา่เป�นของผูกู้้ 



ตัวอยา่ง
 จติอาสา

62



ตัวอยา่ง จติอาสา E-CERTIFICATE  จาก SET กยศ. 63



05
คําแนะนาํ
การ SCAN หรอื
ถ่ายภาพ เป�น FILE 



"เอกสารทกุอยา่ง 

ต้องมกีาร Scan เป�น File "

รูปแบบ File เป�น pdf , jpg , png

ขนาด ไมเ่กิน 10 MB/File

ตั�งชื�อเอกสารใหถ้กูต้อง

File Scan ต้องมาจาก ฉบบัจรงิ ที�เตรยีมพรอ้มสง่

APP  MICROSOFT LEN

6
65



ตัวอยา่ง ติดตั�ง MICROSOFT LEN 66



หนงัสอืยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล
ต้องแนบสาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน

สรปุ
เอกสาร
ที�จาํเป�น

67

01 ถ้ามกีารหยา่รา้ง
ต้องแนบใบหยา่02

หนงัสอืรบัรองเงินเดือน
Slip เงินเดือน
ฉบบัจรงิออกจากหนว่ยงาน03 หนงัสอืรบัรองรายได้ 102

ต้องแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการ
ผูที้�รบัรอง04

หนงัสอืรบัรองสภาพครอบครวั
ถ้าแยกทาง ไมม่ใีบแสดงสถานะ
ต้องแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการผูที้�รบัรอง05 ผลการศึกษา และ จติอาสา

ต้องเซน็รบัรองสาํเนาถกูต้อง06



Phone Number
0-4422-3129, 3774, 3776

THANK YOU
Contact us if there are any questions.

Email Address
scholar@sut.ac.th

Corporate Website
http://scholarship.sut.ac.th/


