แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้ก้ ู

ลำดับที่..................../ปี 2562
 กยศ.
 กรอ.
(สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีร่ ะบุให้ นักศึกษำ)
 รำยเก่ ำไม่ ย้ำยสถำนศึกษำ
 รำยเก่ ำย้ ำยสถำนศึกษำ
 รำยเก่ ำเว้ นกู้ ปี สุ ดท้ ำยที่ก้ .ู .......  รำยใหม่

ชื่ อ – สกุล……………………………………………………………….. รหัสประจำตัวนักศึกษำ…………...…………..……..
สำขำวิชำ.....................................................หลักสู ตร.....................................................คณะ.....................................................
เลขที่บัตรประชำชน ---- E-MAIL ………………………………..………….
รหัสผ่ ำนของระบบ e-Studentloan ....................................... เบอร์ โทรศัพท์ ที่ตดิ ต่ อได้ ...........................................................
 ในมหำวิทยำลัย

 ศู นย์ กำรศึกษำฯ ศู นย์ …………………………………
ตารางเรียงลาดับที่รายการเอกสารแบบคาขอกู้ยืมฯ

คำชี้แจง ให้นกั ศึกษาเรียงลำดับรำยกำรเอกสำรแบบคำขอกู้ยืมเงินฯตำมในตำรำง โดยมีจานวนสาเนาเอกสารอย่ างละ 1 ฉบับ
*****พร้ อมเซ็นชื่ อรับรองสำเนำถูกต้ องโดยเจ้ ำของชื่ อในเอกสำรด้วยปากกาหมึกสี น้าเงินเท่ านั้น*****
1) ถ้ามีเอกสารให้กาเครื่ องหมายถูก(√)ลงในช่องสถานะการตรวจเอกสาร 2) ถ้าไม่ มีเอกสารให้กาเครื่ องหมายผิด(X)ลงในช่องสถานะการตรวจเอกสาร
สถานะการตรวจเอกสาร
ลาดับที่
รายการเรียงเอกสารแบบคาขอกู้ยืมเงินฯ
เอกสาร
สาหรับนักศึกษา สาหรับเจ้ าหน้ าที่
1

2
3

แบบคาขอกู้ยืมเงิน ประกอบไปด้วย หน้าที่ 1 ถึง หน้าที่ 10
- รู ปถ่ายของนักศึกษาผูย้ ื่นกู ้ ให้ติด 1 ใบ ลงในหน้าที่ 1 มุมขวาตรงกรอบรู ปถ่าย 1 นิ้ว
- รู ปถ่ายบ้าน ให้ติดลงในเอกสารหน้า 8 แผนผังบ้าน
สาเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาผูย้ ื่นกู ้
สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาผูย้ ื่นกู ้

4

สาเนาบัตรนักศึกษาของนักศึกษาผูย้ ื่นกู ้ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 รหัส62 ให้ ใช้ บาร์ โค้ ตแทนสาเนาบัตรนักศึกษา

5
6
7

สาเนาบัญชีธนาคารกรุ งไทย หรื อสาเนาบัญชีธนาคารอิสลาม กรณีทเี่ ป็ นผู้ก้ รู ายเก่ า
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา
สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา

8
9

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของมารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง

10
11
12
13
14
15
16

กรณีทไี่ ม่ มที ้งั บิดามารดาเลีย้ งดู

สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ กครอง
สาเนาใบมรณบัตรของบิดาหรื อมารดา กรณีทบี่ ิดาหรื อมารดา เสี ยชีวติ
สาเนาหนังสื อสาคัญการหย่าร้างของบิดามารดา กรณีทบี่ ิดามารดา หย่ าร้ างกัน
หนังสื อรับรองสถานภาพครอบครัว กรณีทไี่ ม่ มที ้งั บิดามารดาเลีย้ งดู
สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับบาเหน็จบานาญฯ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร หรื อ
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ของผูท้ ี่รับรองหนังสื อสถานภาพครอบครัว
หนังสื อรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดือน หรื อสาเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีที่ บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองมีเงินประจาเดือน

17
18

หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวผูก้ ู ้ กรณีทบี่ ิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง ไม่ มเี งินเดือนประจา
สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับบาเหน็จบานาญฯ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร หรื อ
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ของผูร้ ับรองหนังสื อรับรองรายได้

19

สาเนาใบแสดงผล(มดส.29)ทุกภาคเรี ยนจนถึงภาคเรียนที่ 2 / 2561 ของนักศึกษาผูย้ ื่นกู ้ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 รหัส62 ให้ ใช้ ใบ
แสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมแทนสาเนาใบแสดงผล(มดส.29)

20

สาเนาแบบคาขอกูท้ ี่กรอกข้อมูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2562 จากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา)
1.กรณี เป็ นผูก้ ยู ้ ืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ทุกระดับการศึกษา ไม่ น้อยกว่ าสามสิ บหกชั่วโมง / 2.กรณี เป็ นผูก้ ยู ้ ืมเงินรายใหม่ หรื อเป็ น
ผูก้ ยู ้ ืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษา ในระดับอนุปริ ญญาหรื อปริ ญญาตรี ไม่ กาหนดจานวนชั่วโมง

21

หน้ ำที่ 1

หน้ ำที่ 2

หน้ ำที่ 3

หน้ ำที่ 4

หน้ ำที่ 5

หน้ ำที่ 6

หนังสื อรับรองสถำนภำพครอบครัวผู้ขอกู้
วันที่………… เดือน ………………… พ.ศ. ………………
ข้าพเจ้า……………………………….........……………......……….ตาแหน่ง…………........….…………….
สถานที่ทางาน …………………………….................…................…….เลขที่ ……..……. หมู่ที่ …...…......….………
ตรอก/ซอย………………..............................……… ถนน …………….……..…. ตาบล/แขวง ……………….………
อาเภอ/เขต ………......…………จังหวัด …………...…………รหัสไปรษณี ย ์ …....………โทรศัพท์ …...……..………
ขอรับรองว่า บิดาและมารดาของ ........................................…............................................…………………….
 แยกกันอยู่ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 สมรสแต่แยกกันอยู่ ไม่ได้จดทะเบียนหย่า
 บิดาหายสาบสู ญไม่สามารถติดต่อได้
 มารดาหายสาบสู ญไม่สามารถติดต่อได้
 บิดา – มารดาหายสาบสู ญไม่สามารถติดต่อได้
 บิดา – มารดาไม่ส่งเสี ยเลี้ยงดู
อื่นๆ (โปรดระบุโดยละเอียด)............................................................................................
ขณะนี้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................... อยูใ่ นความปกครองของ
นาย/นาง/นางสาว.........................................................................แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยมีความสัมพันธ์เป็ น..........................
ที่อยู่ เลขที่ ….......…… หมู่ที่ ……...…........ ตรอก/ซอย ………..........………………… ถนน ………………………..
ตาบล/แขวง …………………..……. อาเภอ/เขต ………...................………………. จังหวัด ……….........…………...
รหัสไปรษณี ย…
์ ………...........….....…… โทรศัพท์ …………......…..………….
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษา
(ลงชื่อ)…………………………………………….
(……………………………………………)
ตาแหน่ง…………………………………………..
หมำยเหตุ: 1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยลายมือเดียวกันทั้งฉบับ โดยใช้ปากกาหมึกสีนำ้ เงิน และห้ ำมมีรอยลบ ขีด ฆ่ ำ
2. การรับสถานภาพของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับรอง
- เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนำญตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ พ.ศ.2542
- สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุ งเทพมหำนคร หรื อผู้ว่ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษำอยู่
3. ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุ งเทพมหำนคร หรื อผู้ว่ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารด้วยปากกาหมึก สี น้ำเงิน

หน้ ำที่ 7

หน้ ำที่ 8

แผนผังแสดงทีต่ ้งั บ้ ำน
ของบิดำ มำรดำ หรื อผู้ปกครอง พร้ อมแนบรู ปถ่ ำย
1. รู ปถ่ ำยบ้ ำน

รูปถ่ายบ ้านทากาวให ้เรียบร ้อย

รับรองข้ อมูลทีใ่ ห้ ถูกต้ อง
ลงชื่อผูก้ ู้ …………………..………............…..

(…………..………....……………..)

แผนผังแสดงทีต่ ้งั บ้ ำน
ของบิดำ มำรดำ หรื อผู้ปกครอง พร้ อมแนบรู ปถ่ ำย

หน้ ำที่ 9

2. วำดแผนผังแสดงทีต่ ้งั บ้ ำน

หมายเหตุ
1. ระบุเลขที่บา้ น ตรอก ซอย ถนน ให้ชดั เจน
2. ระบุระยะทาง สายรถประจาทางที่ผา่ น
ระบุจุดเด่นของสถานที่อยูใ่ กล้บา้ นที่สุด

รับรองข้ อมูลทีใ่ ห้ ถูกต้ อง
ลงชื่อผูก้ ู้ …………………..………............…..

(…………..………....……………..)

หน้ ำที่ 10
จิตอาสา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
เป็นกิจกรรมจิตอาสาในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษา
ในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่กาหนดจานวนชั่วโมง

ชื่อ.....................................นามสกุล...................................
รหัสนักศึกษา……………………….......……ชั้นปีที่....................
การทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบาเพ็ญ ตนให้เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมหรือ ประเทศชาติ ในลั กษณะอาสาสมั ค ร เพื่ อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีค วาม
เมตตากรุณ า มี ค วามเสี ย สละและมี จิตสาธารณะเพื่ อ ช่วยสร้า งสรรค์ สั งคมและสาธารณะให้
อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ งจะต้ อ งไม่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเรี ย นการสอน และไม่ ได้
รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง

* หมายเหตุ
1.แต่ละกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วม นักศึกษาจะต้องถ่ายภาพร่วมระหว่างนักศึ กษา
กับผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
2.ลายมือชื่อผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้รับรองเขียนชื่อสกุลตัวบรรจงเพื่อง่ายต่อ
การตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา
ชื่อ-นามสกุล.................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา................................หลักสูตร..........................................คณะ................................
ชื่อ
โครงการ /กิจกรรมจิต
อาสา

สถานที่
ดาเนินโครงการ /
กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

เวลา

รวม

จานวน
ชั่วโมง
(รวม) /วัน

ลักษณะของกิจกรรม
(โดยละเอียด)

ลายมือชื่อผู้รับรอง
เบอร์โทรศัพท์
การเข้าร่วม
ของผู้รับรองการเข้า
โครงการ/กิจกรรม ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ชั่วโมง

* หมายเหตุ 1.แต่ละกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วม นักศึกษาจะต้องถ่ายภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
2.ลายมือชื่อผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้รับรองเขียนชื่อสกุลตัวบรรจงเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 02-2445198 -9
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

