
 
 
 

 

ขั้นตอนส ำหรับผู้สมัครเรียนที่แจ้งควำมประสงค์ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2565 

 

1. ผู้สมัครจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพ่ือช าระ

ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และการให้ค ายินยอมเปิดเผยข้อมูล (เอกสาร
หน้าถัดไป) ท่ีเซ็นเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ  

1.2 หลักฐานการท ากิจกรรมจิตอาสา จ านวน 1 กิจกรรม (ไม่จ ากัดจ านวนชั่วโมง) 
 

ให้กับ แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภำยใน 14 วันหลงัจำกผู้สมัครได้ช ำระเงิน

ค่ำลงทะเบียน ทำง Google Form ที่ https://bit.ly/3iaLvZ3 

 
 
 

 

2. แผนกทุนการศึกษาจะจัดส่งไฟล์เอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมกองทุนฯ ให้กับผู้สมัครทาง Email       
ท่ีลงทะเบียนไว้ใน Google Form (ตามข้อที่ 1)  ในเดือน เมษายน 2565 โดยผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม
เอกสารไว้ เพ่ือรอยื่นค าขอกู้ยืมกองทุนฯ ผ่านทาง Application : กยศ. Connect 

 

3. ผู้สมัครย่ืนขอค าขอกู้ยืมกองทุนฯ ท่ี Application : กยศ. Connect (ระบบจะเปิดให้ยื่นขอกู้ยืม        
วันที่ 1 มถิุนำยน 2565) กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของ  
Application  และรอผลพิจารณาการให้กู้ยืม จากส านักงานกองทุนฯ (แจ้งผลทาง Application : กยศ. 
Connect) 

 

4. ผู้สมัครท่ีได้รับอนุมัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แผนกทุนการศึกษาจะจัดส่ง Email ตาม        
ท่ีไดล้งทะเบียนไว้ใน Google Form ตามข้อที่ 1 เพ่ือนัดหมายวันเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้กับ 
ผู้สมัครได้รับทราบ 

หมายเหตุ : เอกสารท่ีจัดเตรียมตามข้อท่ี 2  ให้เก็บไว้กับผู้สมัคร และน ามาส่งให้กับแผนกทุนการศึกษาในวันเซ็น   
               สัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ 
แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โทร  02 407 3888    ต่อ    2588, 2599 
Facebook : https://www.facebook.com/scholarship.bu/ 
Website   : http://loan.bu.ac.th/ 

 
Facebook แผนกทุนการศึกษา 

https://bit.ly/3iaLvZ3
https://www.facebook.com/scholarship.bu/
http://loan.bu.ac.th/


 
 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
หนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) เพื่อช ำระค่ำลงทะเบียนเรียน          

ของมหำวิทยำลัยกรุงเทพ และกำรให้ค ำยินยอมเปิดเผยข้อมูล 

 
 

ท าท่ี  9/1 หมู่ที่ 5 ต.คอลงหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

 วันที.่........................เดือน........................................พ.ศ................................... 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. .................................... 

อายุ .....................................ปี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ---- 

 รหัสนักศึกษา  คณะ.......................................................................................หลักสูตร/ภาควิชา

.............................................................................................ที ่อยู ่เลขที่ ............................ซอย................................................................................................  

หมู่ที่........................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต................................................................ 

จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)......................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ).......................................................................................................อีเมล์............................................................................................................... โดยมี 
นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................................... ........................อายุ ..............................ปี  
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน).................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ).................................................................................................... 
มีความสัมพันธ์เป็น.................................................................. และเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของข้าพเจ้า 
 

1. ข้ำพเจ้ำขอแจ้งควำมประสงค์ดังต่อไปนี้   
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู ้ย ืมเงินจากกองทุนเงินกู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.) เพื ่อน ามาใช้เป็น
ค่าลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา  2565 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว โดยได้ช าระค่าลงทะเบียนเรียนซ่ึงแบ่งเป็นค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จ านวน 1,000 บาท 
และค่าเล่าเรียน จ านวน 3,000 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่..................เดือน........................

พ.ศ..25............... รายละเอียดปรากฏตาม ใบ กค.021 โดยค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างช าระ (เงินกู้ยืม กยศ.) เป็นเงินจ านวน

.................................................................บาท (......................................................................................................................................................................บาทถ้วน) ข้าพเจ้า
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยน าเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มาช าระเป็นค่าลงทะเบียนเรียนของข้าพเจ้าใน
ส่วนดังกล่าว เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์ของ
ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หากตรวจสอบพบในภายหลังพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ และ/หรือ 
ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และ/หรือ มีเหตุอันใดที่ท าให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รั บเงินจากองทุนฯ ข้าพเจ้าตกลงช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ยังค้างช าระให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 14 วันโดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ กับมหาวิทยาลัยอีก 
 
 
 



 2. กำรลำออก 
  ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าหากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที ่ยังค้างช าระให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 14 วัน และข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยคืนเงินให้กับข้าพเจ้าเฉพาะค่าประกันความเสียหาย จ านวน 2,000 บาท เท่านั้น โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ กับ
มหาวิทยาลัยอีก 
 

3. กำรให้ควำมยินยอมเปิดเผยข้อมูล 
 ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้า  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบ ตกลง และยินยอมว่า มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในปัจจุบันหรือท่ีอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
ภายหลัง 
โดยได้แนบเอกสารประกอบหนังสือแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา และเซ็นรับรองส าเนาเอกสาร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา และเซ็นรับรองส าเนาเอกสาร 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม และเซ็นรับรองส าเนาเอกสาร 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม และเซ็นรับรองส าเนาเอกสาร 

 

หมาเหตุ : 1. เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกองทุน          
                 เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
             2. หนังสือฉบับนี้ เป็นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. เพื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียนของ   
                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้น มิใช่สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจโดยแท้ และข้อความ
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการแสดงเจตนานี้ทุกประการ เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นส าคัญ 
 

 ลงชื่อ.........................................................................................................................นักศึกษา/ผู้แสดงความประสงค์/ผู้ให้ความยินยอม 
        (.....................................................................................................................) 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................................ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมของ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................ขอให้ความยินยอมในการแสดงความประสงค์
ข้างต้นนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 ลงชื่อ...................................................................................................ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 
        (.....................................................................................................................) 

 



 

 

หนงัสือรับรองการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปี  2564 - 2565 
 
ช่ือ – สกุล ...................................................................รหัสนักศึกษา ................................................. โทรศัพท์มือถือ....................................... 
คณะ ........................................................................................ สาขาวิชา .......................................................................................................... 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา............................................................................................................................................................................. 
สถานท่ี ............................................................................................................................ วัน/เดือน/ปี ............................................................. 
เวลา เริม่ ............................... ถึง ................................ น. รวมจ านวนช่ัวโมงต่อวัน ....................ชั่วโมง 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมทีล่งมือปฏิบัติ 
 1. ........................................................................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ ...................................................... นักศึกษาผู้กู้ยืม           ลงช่ือ .................................................. ผู้รับรองกิจกรรม/อาจารยผ์ู้ควบคุม 

    (...........................................................)   (......................................................) 

  ต าแหน่ง............................................................ 

  โทรศัพท์ ........................................................... 

                        พร้อมประทับตรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหตุผลความจ าเป็นในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   

 

ส ำคัญมำก 
1. หนังสือรับรองฉบับน้ี ใช้รับรองกิจกรรมฯ 1 ฉบับต่อหนึ่งวัน* หรือ 1 ฉบับต่อหนึ่งกิจกรรม เท่านั้น 

(*กรณีนักศึกษาไปท ากิจกรรมมากกว่า 1 วัน ให้ใช้หนังสือรับรองฯ วันละ 1 ฉบับ) 

2. การนับช่ัวโมงกิจกรรมจิตอาสา 1 วัน ได้ช่ัวโมงจิตอาสาไม่เกิน 8 ชม. 

3. ผู้รับรองการท าโครงการ/กิจกรรม คือ ผู้จัดหรือเจ้าของโครงการ/กิจกรรม หรือ เจ้าหน้าที่ในสถานท่ีนัน้ๆ ทีด่ าเนินการจัดท า
กิจกรรม  ยกตัวอย่างเช่น 

2.1 ไปท าจิตอาสาที่วัด ผูร้ับรอง คือ พระในวัด พร้อมประทับตรายางวัด 

2.2 ไปท าจิตอาสาในหน่วยงานราชการ ผู้รับรอง คือ เจ้าพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ พร้อมประทับตรายางหน่วยงาน (ถ้ามี) 

4. ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา เช่น บรจิาคโลหิต, ช่วยงานวัด, บ้านพักชรา, กาชาด, โรงพยาบาล, มลูนิธ,ิ สถานสงเคราะห์ เป็นต้น 

5. การแข่งขัน การประกวด และการอบรมต่างๆ, การบริจาคเงิน, การช่วยงานในบริษัทเอกชน, การช่วยงานในหมู่บ้านจัดสรรหรือ
คอนโด, ช่วยงานในครอบครัว ไมถ่ือว่ำ เป็นกิจกรรมจติอาสา 

6. กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทน 

 

 
 


