
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 กยศ. ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.กยศ. ประเภทขาดแคลนทนุทรพัย ์(กยศ.เดมิ) ใหกู้ย้มืทุกสาขาวชิา (รายไดร้วมต่อ 
ครอบครวั ไมเ่กนิ 200,000 บาทต่อปี) 

2.กยศ. ประเภทศกึษาในสาขาวชิาทีเ่ป็นความตอ้งการหลกัซึง่มคีวามชดัเจนของผลติ 
ก าลงัคนและมคีวามจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ (กรอ.เดมิ) สาขาวชิาดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ผูท้ ีกู่ย้มื ใน กยศ แบบ 2 ศกึษาสาขาวชิาทีเ่ป็นความตอ้งการหลกัซึง่มคีวาม 
ชดัเจนของผลติก าลงัคนและมคีวามจ าเป็นตอ่การพฒันาประเทศ (กรอ.เดมิ) หาก รายได ้
รวมต่อครอบครวั ไมเ่กนิ 200,000 บาทตอ่ปี สามารถประสงคข์อกูย้มืเงนิคา่ครองชพีได ้
อกีดว้ย 

 
 

คณะวทิยาการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  

สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว  
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศาสตร์  

สาขาวชิาการบญัชีบริหาร  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  

สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  

คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ  

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  

สาขาวชิาเคมี  
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต 
(วทิยาเขตศรีราชา)  

สาขาวชิาพิสิกส์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะพานิชยนาวนีานาชาต ิ

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  

 สาขาวขิาการขนส่งทางทะเล 



ขัน้ตอนส าหรบัผู้ประสงคข์อกู้ยืม กยศ. ประเภท ผู้กู้รายเก่าจากมธัยม/ผูกู้้รายใหม่ ทุกชัน้ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

ขัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีนก าหนดรหสัผา่น  เขา้เวป กยศ.  www.studentloan.or.th 
                (ส าหรบัผูท้ีย่งัไมเ่คยเขา้ไปลงทะเบยีนตัง้รหสัผา่นมากอ่น เทา่นัน้)  
ขัน้ตอนที ่2  เขา้เวป กยศ. อกีครัง้  เขา้ไปยืน่แบบค าขอกู ้ใน Web เดมิโดยใชร้หสัผา่นทีเ่ราตัง้เอง 
ขัน้ตอนที ่3  บนัทกึขอ้มลูขอกูย้มืและพมิพแ์บบค าขอกู ้ออกมา 1 ฉบบั 
ขัน้ตอนที ่4 ดาวน์โหลดหรอืพมิพ ์ดงัต่อไปนี้  (เรยีงล ำดบั มำสง่ตำมนี้) 

 

1.แบบค ำขอกูย้มื (ในระบบ e-Studentloan  ขัน้ตอนที ่3) *มชีอ่งลำยเซน็ตด์ว้ย   
2.แบบ กยศ. 101 (หน้ำที ่7-10) ตดิรปูถ่ำยชดุนิสติ ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รปู 
3.ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  ของ 

- นิสติ  
- บดิำ และมำรดำ หรอืผูป้กครองหรอืผูอุ้ปกำระ(หำกไมใ่ชค่นเดยีวกบับดิำ/มำรดำ)  

4.หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนของบดิำ / มำรดำ หรอืผูป้กครอง / ผูอุ้ปกำระ  
(กรณมีรีำยไดป้ระจ ำ เชน่ ขำ้รำชกำร/พนกังำนรฐัวสิำหกจิ/พนกังำนบรษิทั/พนกังำนโรงงำน) 
5.หนงัสอืรบัรองรำยไดข้องบดิำ / มำรดำ หรอืผูป้กครอง / ผูอุ้ปกำระ  (กยศ.102 หน้ำ 4) 
(กรณไีมม่รีำยไดป้ระจ ำ เชน่ เกษตรกรรม /รบัจำ้ง/คำ้ขำย/ท ำงำนสว่นตวั) **ตอ้งมสี ำเนำบตัร
ขำ้รำชกำรของผูร้บัรองรำยได ้(ขำ้รำชกำรระดบั 5 ขึน้ไปหรอืเทยีบเทำ่/ผูใ้หญ่บำ้น /ก ำนนั/
รอ้ยต ำรวจเอก/นำวำเอก/รอ้ยเอก ฯลฯ) 
6.ส ำเนำหนงัสอืหยำ่รำ้ง หรอืบนัทกึกำรหยำ่(กรณบีดิำ/มำรดำ หยำ่รำ้งกนัตำมกฎหมำย) 
7.ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรแยกกนัอยู่(กรณบีดิำ/มำรดำ แยกกนัอยูโ่ดยมไิดห้ยำ่รำ้ง/ เลกิกนั

โดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรสกนั) (แบบฟอรม์ หน้ำ 5) 
8.ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณบีดิำ/มำรดำ ถงึแกก่รรม)  
9.ใบแสดงผลกำรศกึษำจำกเวปกำรศกึษำ (เฉพำะนิสติชัน้ปี 2-4 รหสั 60 ลงไป)       
     (ส ำหรบัปี 1 รหสั 61 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรยีน( ป.พ.)จำกโรงเรยีนเดมิ) 
10.ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการจติอาสาในระดับมัธยมศึกษา ไม่ก าหนดช่ัวโมงเทา่ไหร่กไ็ด้  
    (หลกัฐำนอื่นๆ ทีม่ ีหรอืตำมแบบฟอรม์ ดำ้นลำ่งหน้ำ 6) 
11.หลกัฐำนแสดงกำรเป็นผูกู้ร้ำยเกำ่ (เชน่ สญัญำกูย้มื/แบบยนืยนั ฯลฯ) 

***หมายเหตุ หลกัฐำนทีเ่ป็นส ำเนำตอ้งลงชือ่รบัรองส ำเนำทุกฉบบัโดยเจำ้ของส ำเนำนัน้ ๆ  

http://www.studentloan.or.th/


 
ขัน้ตอนที ่5 น ามาสง่ทีฝ่่ายกจิการนิสติ อาคาร 9  หอ้ง 9207 (ส าหรบันิสติปี 1 เขา้ใหมส่อบถามได้
ในวนัมอบตวั)   
 

ก าหนดการส าหรบัผูกู้ร้ายเกา่จากมธัยม/ผูกู้ร้ายใหม ่ทุกชัน้ปี 
ประจ าปีการศกึษา 2561 

  
ขัน้ตอน ระยะเวลา ประกาศชือ่ผูม้สีทิธิส์อบ

สมัภาษณ์ 

ก ำหนดส่งเอกสำรทั้งหมด 6  –  24 ส.ค.61 30 ส.ค.61 

           
*** ดเูอกสารต่อขา้งลา่ง*** 

 
ขัน้ตอนที ่6 รอประกาศเรยีกสมัภาษณ์   
ขัน้ตอนที ่7 รอประกาศรายชือ่ไดร้บัอนุมตั ิ 

**มขีอ้สงสยัสอบถามเพิม่เตมิที ่โทร.038-354580 ต่อ 2634   
ในวนัและเวลาราชการเท่านัน้**



 

 
หนังสือรบัรองรายไดข้องครอบครวัผูข้อกู ้

 
         วันที่..............เดือน......................................พ.ศ................  

   

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับรองรายได้) .................................................................................ตําแหน่ง ................................................... 
สถานที่ทํางาน ...........................................................................................................เลขท่ี ...............................หมู่ท่ี ............................... 
ตรอก/ซอย ......................................ถนน .................................................ตําบล/แขวง ............................................................................. 
อําเภอ/เขต .........................................จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณย์ี ..................โทรศพัท์ ..................................... 

ขอรับรองว่า  นิสิต นาย/นางสาว....................................................................................ประกอบอาชี พ ................................ 
สถานที่ทํางาน .....................................................เลขท่ี .............. หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย..................ถนน.......................... ................... 
ตําบล/แขวง ..........................................อาํเภอ/เขต...........................................................จังหวัด......................................... .................... 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.................................................. มีรายได้ปีละ........................................................................บาท 

คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม � ยังมีชีวิตอยู่  � ถึงแก่กรรม  ประกอบอาชีพ .................................................................................. 
สถานที่ทํางาน...............................................................................เลขที่………........หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย...................................... ...... 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต................................................จังหวัด............... .................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.................................................. มีรายได้ปีละ.........................................................................บาท 

บิดาของผู้ขอกู้ยืม � ยังมีชีวิตอยู่  � ถึงแก่กรรม  ประกอบอาชีพ ..................................................................................... 
สถานที่ทํางาน...............................................................................เลขที่………........หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย...................................... ...... 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต................................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.................................................. มีรายได้ปีละ.........................................................................บาท 

มารดาของผู้ขอกู้ยืม � ยังมีชีวิตอยู่  � ถึงแก่กรรม  ประกอบอาชีพ .................................................................................. 
สถานที่ทํางาน...............................................................................เลขที่………........หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย............................................ 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต................................................จังหวัด............... .................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศพัท์..................................................มีรายได้ปีละ.........................................................................บาท 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.................................................. มีรายได้ปีละ....................................................................บาท 

ผู้ปกครอง(ที่มิไช่บิดา-มารดา)ของผู้ขอกู้ยืม � ยังมีชีวิตอยู่  � ถึงแก่กรรม  ประกอบอาชีพ ................................................ 
สถานที่ทํางาน...............................................................................เลขที่………........หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย...................................... ...... 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต................................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.................................................. มีรายได้ปีละ.........................................................................บาท 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าขอ้ความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ 

อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกก่องทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 

            ลงชื่อ ....................................................................... 
                             (.....................................................................) 
                       ตําแหน่ง ................................................................................ 

. 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัว  ให้บุคคลดังต่อไปนีเ้ปน็ผู้รับรอง 
   1  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหนจ็บํานาญตามพระราชบัญญัติบตัรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
   2  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานครา หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
   3.หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่  

  

สําหรับผู้รับรองลงนาม 
แบบ กยศ.102 



ชื่อหน่วยงาน……….…………………...                ที่อยู่…………………………………….. 
                                             ……………………………………... 
             ……………………………………... 

หนังสือรับรองการแยกกนัอยู่ (กรณีไม่ไดห้ย่าร้าง/ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส/ขาดการติดต่อ) 
 
 ขอรับรองว่า(ชื่อบิดาหรือมารดาของนิสิต) นาย/นาง/นางสาว………………………………………….…อายุ…….…..ปี
อาชีพ…………………………….อยู่บ้านเลขท่ี………หมู่…….ตําบล…………..………อําเภอ…………..............…….………
จังหวัด……………………………    ผู้ปกครองของ นาย/นางสาว....……………….…………………........………....................          มี
ความสัมพันธ์เป็น บิดา  มารดา  อ่ืน ๆระบุ......................ของนิสิต  

ซ่ึงตน  แยกกันอยู่กับ  บิดาของนิสิต  มารดาของนิสิต    
   กรณีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ มีความสัมพันธ์ เป็น............................................. กับนิสิต
เนื่องจาก…………………..……...................................................................................................................................... ................. 
 ทั้งนี้ได้สอบถามและตรวจสอบแล้ว เชื่อได้ว่าเป็นความจริงทุกประการ จึงลงนามในหนังสือฉบับนี้ไว้ เป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเท่านั้น 

      ณ วันที่………เดือน……………..พ.ศ. …………. 

 

        ลงชื่อ………………………………………. 
                       (……………………………………………) 
          ตําแหน่ง………………………………………………. 
                        (ประทับตราหน่วยงานถ้ามี) 
       
 
 
หมายเหตุ    หนังสือฉบับนี้รับรองไว้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณากู้ยืม กยศ.เท่านั้น 

  1เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
  2  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครา หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่  

 

 



บนัทึก การเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม ที่มุ่งจติอาสา ปีการศึกษา  ภาคเรยีนที่  

ช่ือ-นามสกลุ............................................................. รหสันิสติ                          

สาขาวชิา...............................................................ชัน้ปี    ประเภทกู ้ กรอ.   กยศ. 

ช่ือ 

โครงการ /กจิกรรมจติอาสา 

สถานที่                      

ด าเนินโครงการ /กจิกรรม 

วนั / เดือน / ปี 

 

เวลา จ านวนชัว่โมง            

(รวม) /วนั 

ลกัษณะของกจิกรรม              

(โดยละเอยีด) 

ลายมือช่ือ  

ผูร้บัรอง            

(หวัหนา้หน่วยงานหรือผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมาย) 

ลายมือช่ือ 

ผูร้บัรอง 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมาย) 

        

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

       

*แนวปฏิบัติ 1.กิจกรรมจิตอำสำ จะต้องมีหน่วยงำนรับรองในกำรด ำเนินกิจกรรม และมีผู้มีอ ำนำจลงชื่อและต ำแหน่งรับรองชัดเจน (หำกมีรูปถ่ำยแนบมำพร้อมกัน) เป็นกิจกรรม 
  2.ในกรณีกิจกรรมที่จัดโดยคณะ/องค์กรนิสิต ให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบโครงกำรลงชื่อและต ำแหน่งรับรองชัดเจน (หำกมีรูปถ่ำยแนบมำพร้อมกัน) 
  3.เป็นกิจกรรมจิตอำสำที่ไม่ได้ค่ำตอบแทน /เป็นกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม/องค์กรที่จัดกิจกรรมต้องเป็นหน่วยงำนรัฐบำล 
  4.นิสิตจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำไม่น้อยกว่ำ 36 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ แยกเป็น 18 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ 
  5.นิสิตจะเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง เท่ำนั้น (ไม่รวมเวลำพัก)  



แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
 ประจ ำปีกำรศึกษำ ……………..  

สถำนศึกษำ ………………………………………… 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)       

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี  
    สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .................……....…..……... 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..      
    สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..     
    รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................ 
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…  
    ต าบล/แขวง ………........…………… อ าเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............  
    รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………  
4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................  
           คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................  
 ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.  เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ ประเภท ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 
    

    

    

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  

6.  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา        กยศ.         กรอ. 

ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปีที่ สถำนศึกษำ เงินที่กู้ยืม 
     

     

     

 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผู้ยื่น 

แบบค าขอกู้ 

กยศ. 101 
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7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….  
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...……………… 

8.  ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 

ข้อมูลบิดำ-มำรดำ            

9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………  
    จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………  
    อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี  
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………  
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
   อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง............................................................................................ ..…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 

 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... ................................. 
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12.พ่ีน้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….  
มีพ่ีน้องก าลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ 

คนที่ เพศ อำยุ ชั้นปี สถำนศึกษำ 

     

     

     

     

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ 

คนที ่ เพศ อำยุ กำรศึกษำสูงสุด สถำนที่ท ำงำน รำยได้เดือนละ 

      

      

      

      
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)  

14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวขอ้งกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง………….............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง................................................................................... ............…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย       เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 

รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง…………...............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 

*************************************************** 

• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
        ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     ค่าครองชีพ 

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้  
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
  มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 

ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ...... 

 

ลงชื่อ …….....…………………………………….. 
 (....………..................…………………………………) 

     วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ.................. 

  


