
รายการเอกสาร/ หลักฐานท่ีใช้ประกอบการพจิารณาให้กู้ยืมสําหรับนักศึกษาขอกู้ใหม่ 
 

1. รูปถ่ายชุดนกัศึกษาของผูย้ืน่คาํขอกู ้ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป (ติดแบบฟอร์มสมัภาษณ์) 
2. สําเนาเอกสาร ต่อไปน้ี 
          2.1 เอกสารของผู้ยื่นขอกู้ 
              -  สําเนาสมุดบัญชีกองทุนฯ ของธนาคารกรุงไทย จาํกดัหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของผูกู้ ้  จํานวน  3  ชุด 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้ จํานวน  3  ชุด 
-  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  3  ชุด 
-  สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล  พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  3  ชุด 
-  สําเนาสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผูกู้ย้มืรายเก่า) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้จํานวน  1 ชุด 
-  สําเนาวุฒิจบการศึกษา ( ม.6 ใชเ้กรด  6 เทอม)  พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  1 ชุด 
-  การเข้าร่วมโครงการ จิตอาสา หรือ กิจกรรมเพื่อสงัคม/สาธารณะ ไม่จาํกดัจาํนวนชัว่โมง   จํานวน 1 ชุด 
-  หนังสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูล จํานวน 1 ชุด 

          2.2 เอกสารของบิดา และมารดา 
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร  จํานวน  3  ชุด 
-  สําเนาบัตรสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร   จํานวน  3  ชุด 
-  สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล  พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  3  ชุด 
-  หนังสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูล จํานวน 1 ชุด 

          2.3 ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ (กรณีท่ีบุคคลในข้อ 2.2 คือ บิดา และมารดา ไม่ได้ส่งเสียอุปการะทางด้านการเงิน) 
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร   จํานวน  3  ชุด 
-  สําเนาบัตรสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร   จํานวน  3  ชุด 
-  สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล  พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  3  ชุด 
-  หนังสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูล จํานวน 1 ชุด 

 3. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง / ผูอุ้ปการะ (กรณีท่ีประกอบอาชีพอยูใ่นบริษทั / โรงงาน /  
     หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานราชการ หรือองคก์รต่างๆท่ีสามารถจดัทาํใบรับรอง เงินเดือนพร้อมกบัลงนามรับรองใน 
     หนงัสือรับรองเงินเดือนจากผูบ้ริหารได)้  จํานวน  1 ชุด 
4. หนังสือรับรองรายได้และฐานะของบิดา / มารดา หรือผูป้กครอง / ผูอุ้ปการะ (รับรองในกรณีท่ีบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง  
     ผูอุ้ปการะ ประกอบอาชีพเกษตรกร/ทาํสวน/ทาํไร่/คา้ขาย เป็นตน้) 
     4.1 เอกสารของผู้รับรองรายได้ท่ีเป็นผู้รับรองรายได้ของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ 

-  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ (ท่ียงัไม่หมดอายแุละสาํเนาท่ีถ่ายมาจะตอ้งมองเห็นตวัเลขชดัเจน) พร้อมลงนามรับรอง  
     สาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร จํานวน  1 ชุด  
5. กรณีท่ีบิดา/มารดาหรือผูป้กครอง/ผูอุ้ปการะ ไดจ้ดทะเบียนสมรสกนัตามกฎหมาย ใหแ้นบสําเนาใบสมรสมาดว้ย  จํานวน  1 ชุด 
6. กรณีท่ีบิดา / มารดา หรือผูป้กครอง / ผูอุ้ปการะ คนใดคนหน่ึงเสียชีวิต ใหแ้นบใบมรณะบัตรมาดว้ย กรณีท่ีไม่มีใบมรณะบตัรให ้
     นาํสําเนาทะเบียนบ้านท่ีประทับตราว่า “เสียชีวติ” มาแนบแทน  จํานวน  1 ชุด 
7. กรณีท่ีบิดา / มารดา หยา่ร้างกนัตามกฎหมาย ใหแ้นบสําเนาใบหย่ามาดว้ย  จํานวน  1 ชุด 
 

***  หมายเหตุ   ***  1. สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องจากเจ้าของเอกสารด้วยปากกา 
สีนํา้เงินเท่าน้ัน (ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนลงนามรับรองในเอกสารแทนโดยเด็ดขาด) 
2. ห้ามใช้นํา้ยาลบคาํผดิหรือเขียนยํา้ในเอกสารทุกฉบับโดยเด็ดขาด 



ลักษณะท่ี 1 (กยศ) ลักษณะท่ี 2 และ 3 (กรอ)
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศึกษาในสาขาวชิาท่ีเป็น

ความต้องการหลักฯ

•  มีสญัชาติไทย √ √
•  ศึกษาหรือไดรั้บการตอบรับใหเ้ขา้ศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา
    ท่ีเขา้ร่วมดาํเนินงานกบักองทุน
•  เป็นผูข้อกูย้มืเงินเพื่อการศึกษาในการเขา้ศึกษาท่ีสถานศึกษา
    เพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกนั
•  มีผลการเรียนดีและผา่นเกณฑก์ารวดัและประเมินผลของสถานศึกษา √ √
•  มีความประพฤติดี  ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
    หรือไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย

•  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน √ √
•  เป็นผูป้ฏิบติังานและรับเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํในหน่วยงานของรัฐ
    หรือเอกชนในลกัษณะเตม็เวลา
•  เป็นบุคคลลม้ละลาย √ √
•  เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ดรั้บโทษจาํคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่
    เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิละหุโทษ
•  เป็นหรือเคยเป็นผูท่ี้ผดินดัชาํระหน้ึกบักองทุน เวน้แต่จะไดช้าํระหน้ี
    ดงักล่าวครบถว้นแลว้

หากประสงคจ์ะกูย้มืเงินค่าครองชีพ
จะตอ้งเป็นผูม้รายไดต่้อครอบครัว

ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
•  ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความตอ้งการหลกั ฯ - √
•  มีอายไุม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาท่ียืน่คาํขอกูย้มืเงินกองทุน √ √
•  ศึกษาในระดบัการศึกษา มธัยมปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี √ -
•  ศึกษาในระดบัการศึกษา ปวส./อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรีและหลกัสูตร/
    สาขาวิชา เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกาํหนด
•  ทาํประโยชนต่์อสงัคม/สาธารณะ
  - รายใหม่หรือรายเก่าเปล่ียนระดบัท่ีศึกษาในระดบัอนุปริญญา/ปริญญาตรี
   ไม่กาํหนดจาํนวนชัว่โมง
  - รายเก่าเล่ือนชั้นปีทุกระดบัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  36  ชัว่โมง

√ √

ลักษณะต้องห้าม

คุณสมบัติท่ัวไป

คุณสมบัติเฉพาะ

√ √

•  รายไดต่้อครอบครัว  ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี √

- √

√ √

√ √

√ √

การพจิารณาคดัเลือกผู้ กู้ยืมเงิน

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงนิ

คุณสมบัติท่ัวไป  ลักษณะต้องห้าม  และคุณสมบัติเฉพาะ

√√

√ √



แบบคาํขอกู้ยืมเงิน  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

หลักสูตร  อุดมศึกษา 

โปรดอ่านข้อความโดยละเอียดและกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

1. ข้อมูลสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   ปีการศึกษา...........................ภาคการศึกษา....................... 

 

ระดบั ปริญญาตรี    ชั้นปีท่ี   1   คณะ.................................................................................. 

 

เวลาการศึกษาตามหลกัสูตร        4 ปี       6 ปี          เทียบโอน  สาขา................................................................................. 

 

การเรียนการสอน         ภาคปกติ           ภาคสมทบ          ทางไกล 

 

2. ข้อมูลบุคคล 

เลขประจาํตวัประชาชน.....................................................เลขหลงับตัร...........................................รหสัผา่นระบบ DSL................................... 

ช่ือ-นามสกลุ...........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด..........................รหสันกัศึกษา...................................... 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น........................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได/้เบอร์มือถือ................................................................E-mail Address ........................................................................ 

 

3. ข้อมูลบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
 
บิดา/ผูป้กครอง ช่ือ-นามสกลุ...........................................................................เลขประจาํตวัประชาชน........................................................... 

ประกอบอาชีพ....................................................................................................รายไดต่้อปี............................................................................ 

 

มารดา/ผูป้กครอง ช่ือ-นามสกลุ.......................................................................เลขประจาํตวัประชาชน........................................................... 

ประกอบอาชีพ....................................................................................................รายไดต่้อปี............................................................................ 

 

รายไดข้องผูข้อรับทุนและคู่สมรส  (ถา้มี) (ต่อปี)     .................................................................... บาท 

รวมรายไดค้รอบครัวต่อปี       ................................................................... บาท 

จาํนวนพ่ีนอ้งท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่(ไมร่วมตวัท่านเอง)   ............................................ คน 

 

 



 
4. ข้อมูลสถานการณ์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. ไม่เคยกูย้มื 
2. เคยกูย้มื ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั 
3. เคยกูย้มื ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ 

4. เคยกูย้มื ในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งน้ี 
5. เคยกูย้มื ในสถาบนัอาชีวศึกษา / อุดมศึกษาอ่ืน 

 
5. มีความประสงค์ขอกู้ 

         ค่าเล่าเรียน 

         ค่าครองชีพ                 ไม่กูค้่าครองชีพ 

6. ข้อมูลสถานภาพตามกฎหมาย  

        โสด 

        สมรส 
 

7. ข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

ขอ้มูลบุคคลท่ีระบุเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง จะเป็นขอ้มูลท่ีแสดงในการสญัญากูย้มืเงิน และมีผลต่อการลงนามสญัญา 

           ใชข้อ้มูลบิดา                     ใชข้อ้มูลมารดา                    ใชข้อ้มูลผูป้กครอง 

8. เง่ือนไขในการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

         ธนาคารกรุงไทยจาํกดั  (มหาชน) 

         ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. คาํยืนยนั 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท่ีให้ไว้เป็นความจริงและข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขการพจิารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทุนเพื่อการศึกษาท่ีผูกพนักับรายได้ในอนาคตกําหนด 

      ยอมรับ 



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.................. 

  



 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันที ่          เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานที่ท างาน       
เลขที ่         หมู่ท่ี      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานทีท่ างาน                         อยู่บ้านเลขที ่                
หมู่ท่ี         ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                                ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                               เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผูข้อกู้ยืมเงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา)  ชื่อ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง    
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

    
 
      ลงชื่อ                                        ผู้รับรอง                              
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ/
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผูร้ับรองได้สังกัด และรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่
 



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

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

 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................. อายุ..............ปี 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ------------  

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........... ............................................. 
ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ................ ........................ จังหวัด ......................................... 
โทรศัพท์ ............................................................. Email……………………..…………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  ผู้ยื่นความประสงค์ค ้าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอ
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ............................................................................
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 
 1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือการให้กู้ยืม 
การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 2. ยินยอมให้หนว่ยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
     (                                                  ) 

 
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจ าตัว

ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

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

 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................. อายุ..............ปี 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ------------  

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........... ............................................. 
ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ................ ........................ จังหวัด ......................................... 
โทรศัพท์ ............................................................. Email……………………..…………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  ผู้ยื่นความประสงค์ค ้าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอ
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ............................................................................
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 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 
 1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือการให้กู้ยืม 
การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 2. ยินยอมให้หนว่ยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
     (                                                  ) 

 
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจ าตัว

ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

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

 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................. อายุ..............ปี 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ------------  

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........... ............................................. 
ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ................ ........................ จังหวัด ......................................... 
โทรศัพท์ ............................................................. Email……………………..…………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  ผู้ยื่นความประสงค์ค ้าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอ
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ............................................................................
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 
 1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือการให้กู้ยืม 
การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 2. ยินยอมให้หนว่ยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือ
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 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
     (                                                  ) 

 
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจ าตัว

ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 



 
 

 

 

 

 

 

(ช่ือสถานศึกษา) 

………………………… 

  
บันทกึการเข้าร่วมโครงการทีมุ่่งจติอาสา 

ปีการศึกษา……. ภาคเรียนที…่…. 

 

 
 
 
 

จิตอาสา 

ช่ือ ............................นามสกลุ...................................  
คณะ................................................  ช้ันปีที่ ................. 



บนัทึก การเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม ที่มุ่งจติอาสา ปีการศึกษา……. ภาคเรยีนที่………. 

 
ช่ือ 

โครงการ /กจิกรรมจติอาสา 

สถานที่                      

ดาํเนินโครงการ /กจิกรรม 

วนั / เดือน / ปี 

 

เวลา จาํนวนชัว่โมง            

(รวม) /วนั 

ลกัษณะของกจิกรรม              

(โดยละเอยีด) 

ลายมือช่ือ  

ผูร้บัรอง            

(หวัหนา้หน่วยงานหรือผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมาย) 

ลายมือช่ือ 

ผูร้บัรอง 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมาย) 
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