
กรณีไม่พบแบบค ำขอก  ้ยืมฯ ในระบบ ถ ือว ่าเป็น
ความร  บผ  ดชอบของน กศ  กษา และอาจหมดส ทธ  ์ 

ก  ้ยืมฯ *การท าข ้อม ลผ ่ำนระบบ (เป็นข ้อม ลส่วนต ว) 

  ประเภทผู้กู้ยืม :  นศ.เข้าใหม ่(กู้ครั้งแรก)   นศ.เข้าใหม่ (เคยกู้มาแล ้ว)   นศ.เก่า สจล. (กู้ครั้งแรก) 

แบบการพ จารณาค าขอก ้ยืมเง น/ค ายืนย นการขอก ้ยืมกองทุนเง นให้ก ้ยืมเพื่อการศ กษา (กยศ.สจล. 1)   
สถาบ นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ ง ประจ าปีการศ กษา .................. 

ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................รหัสนักศึกษา.................................................. ชั้นปีที่..................... 
คณะ/วิทยาลัย.....................................................................สาขาวิชา.................................................................  โทร.......................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................................. E-mail : ……..........……...........................…….......……… 
 

ประสงค์ขอก ้ยืม   ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ. เดมิ)  
   ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ. เดิม)  

รายการเอกสาร (เอกสารที่เป็นส าเนา ให้ร บรองส าเนาถ กต้องโดยเจ้าของเอกสารทุกฉบ บ) จ านวน 
 1. แบบการพิจารณาค าขอกู้ยืมเงิน /ค ายืนยันการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.สจล. 1) 1 แผ่น 
 2. แบบค าขอ/ยืนยันการขอกู้ยมืเงิน พิมพ์จากระบบ e-studentloan (www.studentloan.or.th) 1 แผ่น 
 3. แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.101 พร้อมติดรูปถ่ายของผูข้อกูย้ืมฯ)  โดยพมิพเ์อกสารจาก  

http://www.std.kmitl.ac.th/  หรือ https://www.facebook.com/StudentLoan.KMITL/ 
4 แผ่น 

 4. เอกสารของผู้ยื่นขอกู้ยืม : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  +  ส าเนาทะเบียนบา้น (บ ตรต้องไม่หมดอาย ุณ ว นที่ส่งเอกสาร) อย่างละ 1 แผ่น 
 5. เอกสารของบิดา - มารดา :   

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน (บ ตรต้องไม่หมดอาย)ุ         
*กรณีบ ดา และ/หรือ มารดา 
- เสียชีวิตแล้ว ให้แนบส าเนาใบมรณบัตร 
- หย่าร้าง ให้แนบส าเนาใบหย่า 

 
อย่างละ  
 1 แผ่น   ** กรณีทีผู่้ปกครอง (ไม่ใช่บิดา/มารดา)  ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน+ส าเนาบตัร

ประชาชน  (บ ตรต้องไม่หมดอายุ) 
 7. เอกสารประกอบการรับรองรายไดค้รอบครัว ผู้กู้ยืม(ถ้ามี)+บิดา+มารดา+ผู้ปกครอง(กรณี มิใช ่ บิดามารดา) 

7.1  มีรายได้ประจ า  >> หนังสือรับรองเงินเดือน  หรือ สลิปเงินเดอืน 
7.2  ไม่มีรายได้ประจ า >> หนังสอืรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยมืเงิน (แบบ กยศ. กรอ. 102)   
     ** พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้  

 
 

1 ช ุด 

 8. แผนท่ีบ้าน + รูปถ่ายบ้าน ของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง (ร ปบา้นต้องเห็นเลขท ี่บ้าน และหรือต วบ้านช  ดเจน) 
ในแผนที่ให้ระบุถนน/ต าบล/อ าเภอ/จังหว ัด/โทรศัพท/์สถานท ี่ใกลเ้คียงให้ช ัดเจน (ท าลง A4 หนา้เดยีวก ัน) 

 
1 แผ่น 

 9. หนังสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ. กรอ.103)  1 แผ่น 
 10. ใบแสดงผลการเรยีน  GPA ……………………….         1 แผ่น 
 11. บันทึกกิจกรรมจิตอาสา/บ าเพญ็ประโยชน์ จ านวน...................ช่ัวโมง  (ตามประกาศกองทุนฯ) 1 ฉบับ 
 12. เรียงความ “ความจ าเป็นทีจ่ะต้องขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ” โดยละเอยีด  ไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ A4   1 แผ่น 
 13. (เฉพาะผู้ทีเ่คยกูย้มืมาแล้ว) ประวัติการกู้ยืมทีพ่ิมพ์จาก e-Studentloan หรือ ส าเนาสญัญาจากสถานศึกษาเดิม พร้อม

ส าเนาหน้าสมดุบัญช ี  
1 ชุด 

ผ ก้ ้ย ืมได้ตรวจสอบเอกสารท ้งหมดแล้ว และขอยืนยันว่าข้อความทัง้หมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบภายหลงัพบว่ามีการ
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ข้าพเจา้ ย นยอมร บผ ดชอบ ต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันฯ  รวมทั้งยินยอมให้คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจ าสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง มีสทิธ์ิ ยกเล ก การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แก่ข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ลงชื่อ.............................................................(ผ ้ขอก ้ยืม)                           ว นที่..............เดือน......................พ.ศ.............. 
ส าหร บเจ้าหน้าที่  (รายละเอียดการสมัภาษณ์) 
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 

ผลการส มภาษณ์                     ผ่าน                  ไม่ผ่าน    เนื่องจาก.......................................................................................................................... 

............................................................................กรรมการผูส้ัมภาษณ์                           วันท่ี............... เดือน.........................พ.ศ................. 

  ค่าเล่าเรียน   ..............................        ค่าครองชีพ ......................... 
 

ใหใ้ชเ้ฉพาะหมึกสีน ้ าเงิน 
 
 

รายได้รวมของครอบคร วปีละ ....................................บาท 

http://www.studentloan.or.th/
http://www.std.kmitl.ac.th/

