
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา ปีการศึกษา 2565 
ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา)  
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปท่ีขอกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงครั้งแรก 

 
คุณสมบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 65xxx) 
 1. เป็นนักศึกษาสมัครเรียนส่วนกลาง หรือสมัครเรียนที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด 
    (***นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ รหัสนักศึกษาตัวที่ 5 จะเป็นเลข 4 เช่น 65014xxx) 
 2. ไม่เป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนแบบรายกระบวนวิชา หรือ Pre-degree 
 3. มีสัญชาติไทย 
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 5. ไม่เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาหลายสถาบันในปีการศึกษา 2565 
 
คุณสมบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษา 61xxx – 64xxx) 
 1. เป็นนักศึกษาที่เรียนที่ส่วนกลาง หรือนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด 
    (***นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ รหัสนักศึกษาตัวที่ 5 จะเป็นเลข 4 เช่น 64014xxx) 
 2. ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนแบบรายกระบวนวิชา หรือ Pre-degree 

3. มีสัญชาติไทย 
4. ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย  

 5. ไม่เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาหลายสถาบันในปีการศึกษา 2565 
 6. มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
     - นักศึกษารหัส 64.... จะต้องมีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

      และเกรดเฉลี่ย 2.00 ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน 
     - นักศึกษารหัส 63... จะต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2563 – 1/2564 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

      และเกรดเฉลี่ย 2.00 ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน 
         - นักศึกษารหัส 62.... จะต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 – 1/2564 ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  

      และเกรดเฉลี่ย 2.00 ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน 
     - นักศึกษารหัส 61.... (เรียนหลักสูตร 5 ปี) จะต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561 – 1/2564  

       ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และเกรดเฉลี่ย 2.00 ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน 
 *** หมายเหตุ :  ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา ให้ลดจ านวน 
   หน่วยกิตลงจากที่ก าหนด 12 หน่วยกิต 
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หลักเกณฑแ์ละคุณสมบัติการให้กู้ยืมเงินของนักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ตามระเบียบของ กยศ.) 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนและนักศึกษาใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 
 ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก 
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ลักษณะท่ี 3 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชา
ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
 ลักษณะท่ี 4 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 
 นักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมด าเนินงานกับกองทุน 
 (3)  เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน 
 (4)  ผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 (5)  มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็น
อาจิณ เป็นต้น 
ลักษณะต้องห้าม 
 (1)  ไม่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่ จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน
ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
 (2)  ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา 
เว้นแต่ จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช าระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ช าระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
 นอกจากท่ีก าหนดในเรื่องของคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามแล้ว นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนตามที่ประกาศก าหนดส าหรับการให้กู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาในลักษณะนั้นๆ ด้วย 
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คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับนักเรียน
หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะที่ 1 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 
 (1)  เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณาจากเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
      (ก)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีบิดามารดา
เป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
      (ข)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจ
ปกครอง มิใช่บิดามารดา 
      (ค) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินได้ท า
การสมรสแล้ว 
 หลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบว่านักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
หรือไม่ ให้เป็นไปตามที่กองทุนก าหนด 
 (2)  เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
 (3)  เป็นผู้ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นไปตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (4)  เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาท่ีจะขอกู้ยืมเงิน 
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวนชั่วโมงท่ี
ก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงนิแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
      (ก)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ ไม่จ ากัดชั่วโมง 
      (ข)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
      (ค)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเด่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
 

คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับนักเรียน
หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะที่ 2 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

(2)  เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
(3)  เป็นผู้ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นไปตาม

ประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (4)  เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาท่ีจะขอกู้ยืมเงิน 
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวนชั่วโมงท่ี
ก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
      (ก)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ ไม่จ ากัดชั่วโมง 
      (ข)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 

     (ค)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเด่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
 (5)  นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (4) หากประสงค์จะขอกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้
ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณาจากเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
      (ก)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีบิดามารดา
เป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
      (ข)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจ
ปกครอง มิใช่บิดามารดา 
      (ค) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินได้ท า
การสมรสแล้ว 
 หลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบว่านักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
หรือไม่ ให้เป็นไปตามที่กองทุนก าหนด 
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คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับนักเรียน
หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะที่ 3 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนม่งส่งเสริมเป็นพิเศษตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

(2)  เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
(3)  เป็นผู้ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นไปตาม

ประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (4)  เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาท่ีจะขอกู้ยืมเงิน 
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวนชั่วโมงท่ี
ก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
      (ก)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ ไม่จ ากัดชั่วโมง 
      (ข)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 

     (ค)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเด่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
 (5)  นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (4) หากประสงค์จะขอกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้
ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณาจากเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
      (ก)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีบิดามารดา
เป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
      (ข)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจ
ปกครอง มิใช่บิดามารดา 
      (ค) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินได้ท า
การสมรสแล้ว 
 หลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบว่านักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
หรือไม่ ให้เป็นไปตามที่กองทุนก าหนด 
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คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 4 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับนักเรียน
หรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะที่ 4 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 
 (1)  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 (2)  เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
 (3)  เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
หรือไม่ก็ได้ 
 (4)  เป็นผู้ที่เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ในหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่
เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(5)  เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาท่ีจะขอกู้ยืมเงิน 
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวนชั่วโมงท่ี
ก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
      (ก)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ ไม่จ ากัดชั่วโมง 
      (ข)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 

     (ค)  กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเด่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
 (6)  นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (5) หากประสงค์จะขอกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้
ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณาจากเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
      (ก)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีบิดามารดา
เป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
      (ข)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจ
ปกครอง มิใช่บิดามารดา 
      (ค) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินได้ท า
การสมรสแล้ว 
 หลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบว่านักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
หรือไม่ ให้เป็นไปตามที่กองทุนก าหนด 
 


