
การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมของรัฐบาล  (กยศ. และ กรอ.) 

คุณสมบัตผิู้มีสิทธิ์กูย้ืมเงิน  

1) เป็นผูม้ีสญัชาติไทย 

2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์   โดยมรีายได้ต่อครอบครวัไมเ่กิน 360,000 บาทต่อป ี

3) เป็นผู้ที่มผีลการเรียนดหีรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 

4) เปน็ผู้ท่ีมีความประพฤติด ีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคบัของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เปน็ผู้มีความประพฤติเสื่อม

เสีย เช่น หมกมุ่นในการพนนั เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเปน็อาจณิหรือเท่ียวเตรใ่นสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 

5) เป็นผู้ที่มีคณุสมบัตคิรบถว้นตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศกึษาหรือ

สถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคมุหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการอื่น ๆ  

6)  ไม่เคยเปน็ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 

7) ไม่เป็นผู้ท่ีท างานประจ าในระหว่างการศึกษา 

8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

9) ไม่เปน็หรือเคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

10) ต้องมีอายุในขณะท่ีขอกู้โดยเม่ือนบัรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผอ่นช าระอีก 15 ปีรวมกนัแล้วต้อง

ไม่เกิน 60 ปี 

เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน 

1) แบบค าขอกู้ยืมเงินทีจ่ัดพิมพ์ออกจากhttps://www.studentloan.or.thและแบบค าขอกู้ยืมเงินที่เปน็เอกสาร (แบบ 

กยศ.101)  

2) เอกสารของผู้ยืน่ค าขอกู้ยมืเงิน 

     - ส าเนาทะเบียนบา้น  และ      - ส าเนาบตัรประชาชน 

3) เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคูส่มรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 

     - ส าเนาทะเบียนบา้น  และ      - ส าเนาบตัรประชาชน 

4) เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี ้

     - กรณีบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือคูส่มรสของผู้กูย้ืมเงินมีรายไดป้ระจ าให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน

ของบุคคลนัน้แล้วแต่กรณ ี

     - กรณีบิดา มารดา ผูป้กครอง ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้กู้ยืมเงินไมม่ีรายได้ประจ าให้ใช้หนังสือรับรอง

รายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยมืเงิน (แบบ กยศ.102) และส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได ้ 

5) หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา (แบบ กยศ.103) 

*** ค าแนะน าและข้อควรระวัง ในการกรอกแบบค าขอกู้ยืมเงิน*** 

1) กรอกข้อมูลในแบบค าขอกูใ้ห้ครบถ้วน 

2) หากวทิยาลัยฯ ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเทจ็ นักศึกษาจะต้องถูกตัดสทิธิก์ารกู้ยืมเงินตลอดไป พรอ้ม

ทั้งถูกด าเนินการทางวินยันักศึกษาด้วย 

3) นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ให้ครบถว้นในวันส่งเอกสารค าขอกู้ และรับรองส าเนาถูกต้อง

โดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น หากวทิยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงหรือลงนามแทน โดย

นักศึกษาหรือบคุคลอื่น วทิยาลัยฯจะด าเนินการทางวินัยนักศึกษา และนักศึกษาจะไม่ได้รับสทิธิ์ในการ

กู้ยืมเงินจากกองทุนตลอดไป 



4) หากนักศกึษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกีย่วกับการกรอกข้อมูล หรือการจัดเตรียมเอกสาร 

ให้ขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าท่ี ส่วนงานทุนการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา  โทร. 02-6755304 ต่อ 

5121 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.  

***ขอบเขตการกู้ยืมเงินรัฐบาลของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์*** 

1) วิทยาลัยเซนตห์ลุยส์ ให้กูย้ืมเงิน ในระบบทวิภาค (2 ภาคการเรียน ภาคฤดูร้อนไม่สามารถกู้ได้) และ

นักศึกษาผู้กู้ยืมต้องส ารองจ่ายค่าเทอมเฉพาะภาคเรยีนที่ 1   

2) ในส่วนของลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) สามารถกู้ได้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตรแ์ละ คณะกายภาพบ าบัด

เท่านั้น (ขึ้นอยู่กับประกาศคณะวิชาทีส่กอ.ต้องการ) 

3) กรอบวงเงินของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะกายภาพบ าบัด ตามค่าเล่าเรียนจริงแต่ไม่เกิน 90,000 

บาท/ป ี

4) กรอบวงเงินของคณะจิตวิทยา ตามค่าเล่าเรียนจริงแต่ไม่เกิน 70,000 บาท/ปี 

5) ในการท ากจิกรรมจติอาสาเพื่อพิจารณาคัดกรองผู้กู ้ต้องท ากิจกรรมอยา่งน้อย 3 กิจกรรม/ภาคการ

เรียน หรือ อย่างน้อย 18 ชั่วโมง/ภาคการเรียน 

 

*** ประชาสัมพันธ์ *** 

นักศึกษา ผูกู้้รายใหม่ ต้องลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน 

ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ได้ 2 ช่องทาง  

1. สามารถลงทะเบียนผ่าน websiteได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

2. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect Download ได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android 

📱 >> https://bit.ly/2YNgNux 

https://bit.ly/2YNgNux


 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

ใบการตรวจสอบและการจัดเรียง เอกสารแบบค าขอกู้ยืมกองทุนรฐับาล 

  

ค ำแนะน ำ  ให้นักศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี ้

1. จัดเรียงเอกสำรให้ครบถ้วน โดยเอกสำรหลักฐำนต้องไม่หมดอำยุ และรับรองส ำเนำด้วยเจำ้ของเอกสำรเท่ำนั้น 

2. จัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับรำยกำร โดยให้เอกสำรฉบับนี้ไว้เป็นแผ่นแรก เย็บชดุเอกสำรให้เรียบร้อย 

3. ส่งเอกสำรที่ส่วนงำนทุนกำรศึกษำฯ ห้อง A03 อำคำรเซนต์ไมเกิ้ล ตำมก ำหนดเวลำเท่ำนั้น 

เอกสาร รายการเอกสาร หมายเหตุ 

มี ไม่มี เอกสารของนักศึกษาผู้กูทุ้กคน  

  1. เอกสำรแสดงควำมจ ำนงขอรับทุนกำรศึกษำ (ว.ซล. กยศ. 001)  

  2.  แบบค ำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  (กยศ.101) พร้อมติดภำพถ่ำย  

  3.  ส ำเนำบัตรประชำชน, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (อย่ำงละ 1 ชุด)  
  4. ส ำเนำสมุดเงินฝำก ธนำคำรกรุงไทย หน้ำแรก  

  5. หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์แนะแนว/อำจำรย์ท่ีปรึกษำ (กยศ.103)  

  6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนบิดำและมำรดำ ท่ีเจ้ำของบัตรลงนำมรับรองส ำเนำแล้ว(อย่ำงละ 1 ชุด) หรือของผู้ปกครอง 

  7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนบิดำและมำรดำ ท่ีเจ้ำของเอกสำรลงนำมรับรองส ำเนำแล้ว(อย่ำงละ 1 ชุด) หรือของผู้ปกครอง 

  8.  หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัว  

   8.1 กรณี บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครอง รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท หรือ  
ประกอบอาชีพ ที่มีรายได้ประจ า 

 

    -บิดำ หนังสือรับรองเงินเดือนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดฉบับจริง สลิปเงินเดือนล่ำสุดฉบับจริง  

    -มำรดำ หนังสือรับรองเงินเดือนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดฉบับจริง สลิปเงินเดือนล่ำสุดฉบับจริง  

   8.2 กรณี บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพท่ีมีรายได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตร ค้าขาย  
ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ 

 

    -หนังสือรับรองรำยได้ (บิดำ/มำรดำ) ตำมแบบฟอร์มกองทุน (กยศ.102)   

    -ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรผู้รับรองรำยได้ท่ีไม่หมดอำยุ และผู้รับรองท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด  

  9. ส ำเนำใบมรณะบัตรของบิดำ/มำรดำ (กรณีถึงแก่กรรม)  

  10. ส ำเนำใบหย่ำหรือหนังสือรับรองกำรแยกกันอยู่ (กรณีบิดำ/มำรดำ หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่)  
  11. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีผู้กู้เปลี่ยนชื่อ-สกุล)  

  12. เอกสำรอื่น ๆ _________________________________________________________________  

    

***นักศึกษาผู้กู้ทุกคน ต้องมีเอกสาร รายการที่ 1-7 ส าหรับรายการที่ 8-12 ตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละบุคคล*** 

 
 

 

ลงช่ือกำรตรวจเอกสำร .............................................................................  (ลงนำม)  

  เอกสำรครบ เอกสำรไม่ครบ   

เอกสารทีไ่ม่ครบ 

4.1 .................................................... 

4.2 .................................................... 

4.3 .................................................... 

4.4 .................................................... 
 

ขั้นตอนการส่งเอกสาร 

***  ผ่อนผันเอกสารถงึวันที่ *** 

.......................................................... 

 

**เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น** 

รหัสนักศึกษา  ......................................................... 

ชื่อ-สกุล ผู้กู้ยืม ........................................................................................................   คณะ    พยบ.    จิตวทิยา    กภบ. 

ชัน้ปี .................... 

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่



















 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันที ่          เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานที่ท างาน       
เลขที ่         หมู่ท่ี      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานทีท่ างาน                         อยู่บ้านเลขที ่                
หมู่ท่ี         ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                                ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                               เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผูข้อกู้ยืมเงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา)  ชื่อ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง    
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

    
 
      ลงชื่อ                                        ผู้รับรอง                              
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ/
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผูร้ับรองได้สังกัด และรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่
 


