ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รายละเอียด :
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปิด โอกาสให้ นั กศึกษาได้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าบารุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
คุณสมบัติ :
1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (GPAX)
3. เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ไม่ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย
4. มีสาเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ในปีการศึกษา )จิตอาสา(
โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับ ( ก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม
ค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือ/
สาธารณะที่น่าเชื่อถือ ตามจานวนชั่วโมงที่กาหนดสาหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
- กรณี เ ป็ น ผู้ กู้ ยื ม เงิ น รายใหม่ หรื อ เป็ น ผู้ กู้ ยื ม เงิ น รายเก่ า เปลี่ ย นระดั บ การศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในระดั บ
อนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่กาหนดจานวนชั่วโมง
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
5. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
6. คุณสมบัติผู้กู้ฯ และการค้าประกัน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/คุณสมบัติผู้
กู้/
หลักฐานการสมัคร :
- ดาวน์โหลดแบบคาร้องขอกู้ยืมฯ ได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / จานวน
1 ชุด
- ดาวน์ โ หลดใบกิจกรรมที่นั กศึกษาต้องดาเนินการ ได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์ม/
- หลักฐานการสมัคร ตามแบบคาร้องขอกู้ยืมฯ
กาหนดการ :
ดูข้อมูลได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/

ทุนการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.)
รายละเอียด :
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่า
เรียน ค่าบารุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่
เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนของประเทศ
คุณสมบัติ :
1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชัน้ ปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (GPAX)
3. เป็นนักศึกษาที่มคี วามประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย
4. มีสาเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ในปี (จิตอาสา)
โครงการฯ ที่ผขู้ อกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้) การศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกูย้ ืม
(รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือ/
สาธารณะที่นา่ เชื่อถือ ตามจานวนชั่วโมงที่กาหนดสาหรับผู้ขอกู้ยมื เงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรี ไม่กาหนดจานวนชั่วโมง
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชัน้ ปีทุกระดับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 36 ชั่วโมง
5. ต้องมีอายุในขณะทีข่ อกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
6. คุณสมบัติผู้กฯู้ และการค้าประกัน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/
คุณสมบัติผู้ก/ู้
หลักฐานการสมัคร :
- ดาวน์โหลดแบบคาร้องขอกู้ยืมฯ ได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/
จานวน 1 ชุด
- ดาวน์โหลดใบกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาต้องดาเนินการ ได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม/
- หลักฐานการสมัคร ตามแบบคาร้องขอกู้ยืมฯ
กาหนดการ :
- ดูข้อมูลได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/

ทุนการศึกษา
ทุนมูลนิธิ 60 ปี การเรือน-สวนดุสิต
รายละเอียด :
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่า
เรียน ค่าบารุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่
เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนของประเทศ
คุณสมบัติ :
1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชัน้ ปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (GPAX)
3. เป็นนักศึกษาที่มคี วามประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย
4. มีสาเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ในปี (จิตอาสา)
โครงการฯ ที่ผขู้ อกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้) การศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกูย้ ืม
รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ( โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือ/
สาธารณะที่นา่ เชื่อถือ ตามจานวนชั่วโมงที่กาหนดสาหรับผู้ขอกู้ยมื เงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรี ไม่กาหนดจานวนชั่วโมง
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชัน้ ปีทุกระดับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 36 ชั่วโมง
5. ต้องมีอายุในขณะทีข่ อกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
6. คุณสมบัติผู้กฯู้ และการค้าประกัน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/
คุณสมบัติผู้ก/ู้
หลักฐานการสมัคร :
- ดาวน์โหลดแบบคาร้องขอกู้ยืมฯ ได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/
จานวน 1 ชุด
- ดาวน์โหลดใบกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาต้องดาเนินการ ได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม/
- หลักฐานการสมัคร ตามแบบคาร้องขอกู้ยืมฯ
กาหนดการ :
- ดูข้อมูลได้ที่ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/

ทุนการศึกษา
ทุนเอมอร ปทุมมา
รายละเอียด :
เป็นทุนการศึกษาของมูลนิธิสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) ที่ให้แก่เยาวชนไปตลอดจนจบ
การศึกษา โดยสาหรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีใจรักในการประกอบ
อาหาร เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณเอมอร ปทุมมา ผู้ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อตั้งมูลนิธิที่มีใจรักในการประกอบอาหารไทย
ซึ่งมอบทุนการศึกษาเป็นจานวนเงิน 20,000 บาท จานวน 20 ทุนการศึกษา/ชั้นปี
คุณสมบัติ :
1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันของโรงเรียนการเรือนและมีความรักในการเรียนด้านอาหาร
2. เป็นนักศึกษาที่มคี วามประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เป็นนักศึกษาที่มีจติ สาธารณะต่อหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และสังคม
เงื่อนไข :
- นักศึกษาจะต้องเดินทางมารับทุนการศึกษาด้วยตนเองในพิธีมอบทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รบั
ทุนการศึกษา
- นักศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.50 และมีความประพฤติที่ดี
- นักศึกษาจะต้องบาเพ็ญประโยชน์หรือช่วยงานหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อยเป็นเวลา 100
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ดาเนินการตามเงื่อนไข คณะกรรมการจะพิจารณาสิทธิ์การรับทุนการศึกษาที่เหลือ
หลักฐานการสมัคร :
- สาเนาใบแสดงผลการเรียนในภาคเรียนล่าสุด จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงของนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
- รูปถ่ายที่อยูข่ องนักศึกษา จานวน 1 รูป
กาหนดการ :
- สามารถติดต่อกาหนดการรับสมัครได้ที่สานักงานหลักสูตร หรือ คณะ เปิดรับสมัครช่วงกลางภาค(
การศึกษาที่1 ของทุกปีการศึกษา(

