
กรณีไม่พบแบบค ำขอกู้ฯ/แบบยืนยันฯ ในระบบ ถือว่ำ

เป็นควำมรับผิดชอบของนักศึกษำ และอำจหมดสิทธิ์

กู้ยืมฯ กำรท ำข้อมูลผ่ำนระบบ (เป็นข้อมูลส่วนตัว) 

ห้ำมใช้หมึกสีด ำ 

 ** แบบฟอร์มนี้ส ำหรับ นศ.กู้เก่า มจพ. (กู้ต่อเนื่อง) วิทยำเขตระยอง 

       Check list ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

นักศึกษาผู้กู้ยืม  ช่ือ–นามสกลุ.......................................................................................รหสันักศึกษา .................................................................. 
ประสงค์ขอกู้ยมื   ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)   
            ลักษณะที่ 2 ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 
 แบบมีค่าครองชีพ  แบบไม่มีค่าครองชีพ  

ล ำดับท่ี รำยกำร (เอกสำรที่เป็นส ำเนำให้เซ็นรบัรองส ำเนำถูกต้องทุกใบ ด้วยลำยมือเจ้ำของเอกสำร) จ ำนวน 
เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ 

1 แบบค ายืนยันการขอกูย้ืมเงินจากระบบ e-Studentloan กรอก+บันทึก และพมิพ์  1 แผ่น  
2 แบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (แบบฟอร์ม กยศ.101) ดาวโหลดจากเวบ็ไซต์ มจพ. 1 ชุด  

3 
ส าเนาทะเบียนบา้น+ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ยืม+ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้าม)ี     
(ถ่ายส าเนาทะเบียนบา้น+บัตรประชาชนให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) บตัรต้องไม่หมดอำยุ  

1 แผ่น  

4 ส าเนาบัตรประจ าตวันักศึกษา หรอื ส าเนาใบแทนบัตรนักศึกษา บัตรต้องไม่หมดอำย ุ 1 แผ่น  

5 
ส าเนาทะเบียนบา้น+ส าเนาบัตรประชาชน ของบดิำ 
(ถ่ายส าเนาให้อยู่ในหนา้เดียวกัน) บัตรต้องไม่หมดอำย ุ

*กรณี บิดำ และหรือ มำรดำ 
- เสียชีวติแล้วใหแ้นบส าเนาใบมรณบตัรแทน 
- หยำ่/แยกกันอยู่ ให้แนบใบหยา่แทน/หนังสือรับรอง
แยกกันอยูแ่ทน (ดาวโหลดที่เวบ็ไซต์ มจพ.) 

1 แผ่น  

6 
ส าเนาทะเบียนบา้นมารดา+ส าเนาบัตรประชาชน ของมำรดำ 
(ถ่ายส าเนาให้อยู่ในหนา้เดียวกัน) บัตรต้องไม่หมดอำย ุ

1 แผ่น  

** 
กรณีผู้ปกครอง(ที่ไม่ใช่บิดำ/มำรดำ) ให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้าน+ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง 
(ถ่ายส าเนาให้อยู่ในหนา้เดียวกัน) บัตรต้องไม่หมดอำย ุ

1 ชุด  

7 

เอกสารประกอบการรับรองรายได้ครอบครัว ผู้กู้ยืม(ถ้ามี)+บิดา+มารดา/ผู้ปกครอง(กรณีมิใช่บิดามารดา) 
7.1 มีรายได้ประจ า = หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน  
7.2 ไม่มีรายได้ประจ า = หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (แบบฟอร์ม กยศ.102) ดาวโหลดจากเว็บไซต์ มจพ.พร้อมแนบส าเนา
บัตรประจ าตัวขา้ราชการของผู้รับรองรายได้ 

 1 ชุด  

8 
แผนที่บ้ำน+รูปถำ่ยบ้ำน ของบิดา,มารดา /ผู้ปกครอง (รูปบา้นต้องเห็นเลขที่บ้าน และหรือตัวบา้นชัดเจน) 
ในแผนที่ให้ระบุถนน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด/โทรศัพท์/สถานที่ใกล้เคียงให้ชัดเจน (ท าลง A4 หนา้เดียวกัน) 

1 แผ่น  

9 แบบรายงานผลการเรียน 1/2562 (ฉบบัตรวจสอบ) ออกโดยทะเบยีน มจพ. GPAX 2.00 ขึ้นไป 1 ชุด  
10 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา มจพ.(แบบฟอร์ม กยศ.103) ดาวโหลดจากเว็บไซต์ มจพ. 1 แผ่น  
11 ใบจองวิชาเรียน (ท.13-2) 2/2562  1 แผ่น  
12 บันทึกกิจกรรมจิตอาสา (หลักฐานโครงการฯท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สังคมและสาธารณะ) 36 ชม. 1 ชุด  

 

ผู้กู้ยืมได้ตรวจสอบเอกสำรแล้ว รับทราบข้อมูล/ยื่นเอกสาร หากสถานศึกษาตรวจสอบแล้วพบวา่ไม่ครบถ้วน  

และหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทุนฯ ก าหนด ยินดีใหย้กเลิกการกูย้ืมฯ ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อโตแ้ย้ง  
อ่ำนเข้ำใจแลว้ลงชื่อ  
       ลงชื่อรับทรำบ..............................................................วันที่..............................โทรมือถือ ......................................... 
 

หมายเหต:ุ นศ.กู้เก่า (กู้ต่อเนื่อง) จะต้องมาส่งเอกสำรอีกครั้งตอนเปิดเทอม (รอประกาศอีกครั้ง) เอกสารเพิ่มดังนี้     
              1. ใบจองวิชาเรียน (ท.13-2) 1/2563  1 แผ่น 

     2. ส าเนาบัตร นศ.+บัตรประชาชน (ถ่ายหนา้เดียวกัน)  2 แผ่น 
             3. ผลการเรียนพิมพ์จากเวบ็ มจพ. (K Logic) ปีกำรศึกษำ 2562 GPAX 2.00 ขึ้นไป หากพบว่าผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562 ไม่ถึงเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด  ผู้กู้จะไม่ได้รับสิทธิ์การกูย้ืมในปีการศึกษา 2563 และจะต้อง
ช าระค่าเทอมด้วยตนเอง 

 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่
 

1.พี่/น้อง ที่ยังเรียน...........คน  ท างาน...........คน 
 

2.อาชีพ พอ่.................แม่................ผปค............. 
 

3.รายได้ครอบครัว.........................................ต่อปี 
 

4.สาวิชา (Eng.)...................................................... 
 

5.ค่าเทอม 1/63.....................  2/63.................... 
 

6.เกรด(GPAX) ถึงเทอม 1/62................................ 
 

เอกสารแผ่นนีส้ าหรับให้ นศ.กู้เก่า มจพ.(กู้ต่อเนือ่ง) รหัส นศ. 59-62  
ใช้ในการเตรียมเอกสารกู้ยืมปีการศึกษา 2563 ผู้กู้ยืม มจพ.วิทยำเขตระยอง เท่านั้น  

ใบ Check list ตัวจริงจะแจกให้ภายหลัง (รอประกาศ) 
ตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มหำวิทำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  

ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ มจพ.จึงถือปฏบิัติในกำรงด หรือเลื่อนกำรประชุม สมัมนำ ฯลฯ  
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด 

                            ปรับปรุง 11 ธันวาคม 2562 


