
รายการเอกสาร/ หลกัฐานที่ใช้ประกอบการพจิารณาให้กู้ยมืสําหรับนักศึกษาขอกู้ใหม่ 
 

1. รูปถ่ายชุดนกัศึกษาของผูย้ื่นคาํขอกู ้ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป (ติดแบบฟอร์มสัมภาษณ์) 

2. สําเนาเอกสาร ต่อไปน้ี 

          2.1 เอกสารของผู้ยืน่ขอกู้ 

              -  สําเนาสมุดบัญชีกองทุนฯ ของธนาคารกรุงไทย จาํกดัหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของผูกู้ ้  จํานวน  3  ชุด 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้ จํานวน  3  ชุด 

-  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  3  ชุด 

-  สําเนาใบเปลีย่นช่ือหรือนามสกุล  พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  3  ชุด 

-  สําเนาสัญญากองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (ผูกู้ย้มืรายเก่า) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้จํานวน  1 ชุด 

-  สําเนาใบ ร.บ. (เกรด 6 เทอม) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  1 ชุด 

-  การเข้าร่วมโครงการ จิตอาสา หรือ กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณะ ไม่จาํกดัจาํนวนชัว่โมง   จํานวน 1 ชุด 

          2.2 เอกสารของบิดา และมารดา 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร  จํานวน  3  ชุด 

-  สําเนาบัตรสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร   จํานวน  3  ชุด 

-  สําเนาใบเปลีย่นช่ือหรือนามสกุล  พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  3  ชุด 

          2.3 ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ (กรณทีีบุ่คคลในข้อ 2.2 คือ บิดา และมารดา ไม่ได้ส่งเสียอุปการะทางด้านการเงิน) 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร   จํานวน  3  ชุด 

-  สําเนาบัตรสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร   จํานวน  3  ชุด 

-  สําเนาใบเปลีย่นช่ือหรือนามสกุล  พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากผูข้อกู ้  จํานวน  3  ชุด 

         2.4 เอกสารของผู้รับรองรายได้ทีเ่ป็นผู้รับรองรายได้ของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ 

-  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ (ท่ียงัไม่หมดอายแุละสาํเนาท่ีถ่ายมาจะตอ้งมองเห็นตวัเลขชดัเจน) พร้อมลงนามรับรอง  

   สาํเนาถูกตอ้งจากเจา้ของเอกสาร จํานวน  1 ชุด 

3.  แผนผงัแสดงทีต่ั้งทีอ่ยู่อาศัยของบิดา และมารดา หรือผูป้กครอง / ผูอุ้ปการะ ตามทะเบียนบา้น (เขียนพอสังเขป)    

4. หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง / ผูอุ้ปการะ (กรณีท่ีประกอบอาชีพอยูใ่นบริษทั / โรงงาน /  

     หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ / หน่วยงานราชการ หรือองคก์รต่างๆท่ีสามารถจดัทาํใบรับรอง เงินเดือนพร้อมกบัลงนามรับรองใน 

     หนงัสือรับรองเงินเดือนจากผูบ้ริหารได)้  จํานวน  1 ชุด 

5. หนังสือรับรองรายได้และฐานะของบิดา / มารดา หรือผูป้กครอง / ผูอุ้ปการะ (รับรองในกรณีท่ีบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง  

     ผูอุ้ปการะ ประกอบอาชีพเกษตรกร/ทาํสวน/ทาํไร่) 

6. กรณีท่ีบิดา/มารดาหรือผูป้กครอง/ผูอุ้ปการะ ไดจ้ดทะเบียนสมรสกนัตามกฎหมาย ใหแ้นบสําเนาใบสมรสมาดว้ย  จํานวน  1 ชุด 

7. กรณีท่ีบิดา / มารดา หรือผูป้กครอง / ผูอุ้ปการะ คนใดคนหน่ึงเสียชีวติ ให้แนบใบมรณะบัตรมาดว้ย กรณีท่ีไม่มีใบมรณะบตัรให้ 

     นาํสําเนาทะเบียนบ้านที่ประทบัตราว่า “เสียชีวติ” มาแนบแทน  จํานวน  1 ชุด 

8. กรณีท่ีบิดา / มารดา หยา่ร้างกนัตามกฎหมาย ใหแ้นบสําเนาใบหย่ามาดว้ย  จํานวน  1 ชุด 
 

***  หมายเหตุ   ***  1. สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมอืช่ือรับรองสําเนาถูกต้องจากเจ้าของเอกสารด้วยปากกา 

สีนํา้เงินเท่าน้ัน (ห้ามมใิห้บุคคลอืน่ลงนามรับรองในเอกสารแทนโดยเด็ดขาด) 

2. ห้ามใช้นํา้ยาลบคาํผดิหรือเขยีนยํา้ในเอกสารทุกฉบับโดยเด็ดขาด 



ลักษณะท่ี 1 (กยศ) ลักษณะท่ี 2 (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

√ √

การพจิารณาคดัเลือกผู้ กู้ยืมเงิน

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงนิ

คุณสมบัติท่ัวไป  ลักษณะต้องห้าม  และคุณสมบัติเฉพาะ

√√

√ √

√ √

ลักษณะต้องห้าม

คุณสมบัติท่ัวไป

คุณสมบัติเฉพาะ

√ √

•  รายไดต่้อครอบครัว  ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี √

- √

√ √

√ √



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........................................................รหสันกัศึกษา..................................รหสัผา่นเขา้ระบบกู.้.............................. 

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

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 ่(ไม่รวมตวัท่านเอง)   ............................................ 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                 ไม่กู้ค่าครองชีพ 

6. เง่ือนไขในการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

         ธนาคารกรุงไทยจาํกดั  (มหาชน) 

 ท่านประสงคจ์ะทาํสญัญาแบบทัว่ไป 

 ท่านประสงคจ์ะทาํสญัญาตามหลกัศาสนาอิสลาม 

         ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 ท่านตอ้งทาํสญัญาตามหลกัศาสนาอิสลาม 

7. รับเง่ือนไขทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 
8. คาํยืนยนั 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท่ีให้ไว้เป็นความจริงและข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขการพจิารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทุนเพื่อการศึกษาท่ีผูกพนักับรายได้ในอนาคตกําหนด 

      ยอมรับ 

ระบุช่ือผู้คํา้ประกัน 

ผู้คํา้ประกันช่ือ-สกุล...........................................................อายุ..........ปี เลขประจําตัวประชาชน..........................................เก่ียวข้องเป็น............... 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน................................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์..........................................   

 หมายเหตุ : บุคคลคํา้ประกัน 

  1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

  2) บุคคลท่ีประกอบอาชีพมีรายได้น่าเช่ือถือ 



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 
 

                                                                                   วันท่ี           เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานท่ีท างาน       
เลขท่ี         หมู่ที ่      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                                 สถานท างาน                         อยู่บ้านเลขท่ี                
หมู่ที ่        ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                                             ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                               เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม  (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)  ช่ือ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

  
 
      ลงช่ือ                                                                      
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
 



              
 

 

 

 

หนังสือแสดงความคดิของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที�ปรึกษา 
 
 

 

            วนัท่ี.................เดือน.................................... พ.ศ. ................ 
 
 
 

ขา้พเจา้........................................................................ตาํแหน่ง...................................................................... 
 
ทาํการสอนประจาํชั้น/ภาควิชา/ สาขาวชิา.................................................................................................................... 
 
คณะ................................................................... สถานท่ีทาํการสอน........................................................................... 
 
เป็นอาจารยแ์นะแนว/อาจารยท่ี์ปรึกษาของ..................................................................................................................  
นกัเรียน/นกัศึกษา ชั้นปีท่ี.......................... ภาควชิา/สาขาวชิา..................................................................................... 
 
คณะ...................................................................... สถานท่ีทาํการสอน........................................................................ 

 

ความเห็นของอาจารยแ์นะแนว/อาจารยท่ี์ปรึกษา  เห็นวา่นกัศึกษาท่ีมีช่ือดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั 

ตามประกาศของกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา เป็นนกัศึกษาผูท่ี้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืน 

ระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนนั  

เสพยาเสพติดใหโ้ทษ ด่ืมสุราเป็นอาจิณหรือเท่ียวเตร่ในสถานบนัเทิงเริงรมยเ์ป็นอาจิณ เป็นตน้ 
 

ความเห็นเพิ่มเติม............................................................................................................................ 
 

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

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

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

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

(ลงช่ือ)......................................................................................... 
 

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

ตาํแหน่ง............................................................................ 
 
 
 
 

สาํหรับอาจารยท่ี์คดัเลือกคุณสมบติั 

กยศ. 103 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บิดา มารดาหรือผูป้กครองของ นาย/นาง/นางสาว……………...………………………...……................................. 

เลขประจาํตวัประชาชน……………............…………...............รหสัประจาํตวันกัศึกษา…………………............... 

ไดพ้กัอาศยัอยูห่มู่บา้น…….…......…………...เลขท่ี………… หมู่ท่ี…… ตรอก/ซอย……………….......................

ถนน……………..........………ตาํบล/แขวง……………..………………..อาํเภอ/เขต……………...……………… 

จงัหวดั…………......…………………..รหสัไปรษณีย…์……………………โทรศพัท…์…………….................... 

 

          ลงช่ือ...........................................ผูกู้ ้

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

 

  

แผนผงัทีต่ั้งของทีอ่ยู่อาศัยของของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 

ทิศ….........

 



 
 

 

 

 

 

 

(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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