รายการเอกสาร/ หลักฐานที่ใช้ ประกอบการพิจารณาให้ ก้ ยู ืมสํ าหรับนักศึกษาขอกู้ใหม่
1. รูปถ่ ายชุดนักศึกษาของผูย้ นื่ คําขอกู้ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป (ติดแบบฟอร์มสัมภาษณ์)
2. สํ าเนาเอกสาร ต่อไปนี้
2.1 เอกสารของผู้ยื่นขอกู้
- สําเนาสมุดบัญชีกองทุนฯ ของธนาคารกรุ งไทย จํากัดหรื อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของผูก้ ู้ จํานวน 3 ชุด
- สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากผูข้ อกู้ จํานวน 3 ชุด
- สํ าเนาทะเบียนบ้ าน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากผูข้ อกู้ จํานวน 3 ชุด
- สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อหรื อนามสกุล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากผูข้ อกู้ จํานวน 3 ชุด
- สํ าเนาสั ญญากองทุนเงินให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา (ผูก้ ยู้ มื รายเก่า) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากผูข้ อกู้ จํานวน 1 ชุด
- สํ าเนาใบ ร.บ. (เกรด 6 เทอม) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากผูข้ อกู้ จํานวน 1 ชุ ด
- การเข้ าร่ วมโครงการ จิตอาสา หรื อ กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณะ ไม่จาํ กัดจํานวนชัว่ โมง จํานวน 1 ชุด
- หนังสื อให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล จํานวน 1 ชุด
2.2 เอกสารของบิดา และมารดา
- สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากเจ้าของเอกสาร จํานวน 3 ชุด
- สํ าเนาบัตรสํ าเนาทะเบีย นบ้ าน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากเจ้าของเอกสาร จํานวน 3 ชุด
- สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อหรื อนามสกุล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากผูข้ อกู้ จํานวน 3 ชุด
- หนังสื อให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล จํานวน 1 ชุด
2.3 ผู้ปกครองหรื อผู้อุปการะ (กรณีที่บุคคลในข้ อ 2.2 คือ บิดา และมารดา ไม่ ได้ ส่งเสียอุปการะทางด้านการเงิน)
- สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากเจ้าของเอกสาร จํานวน 3 ชุด
- สํ าเนาบัตรสํ าเนาทะเบีย นบ้ าน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากเจ้าของเอกสาร จํานวน 3 ชุด
- สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อหรื อนามสกุล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจากผูข้ อกู้ จํานวน 3 ชุด
- หนังสื อให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล จํานวน 1 ชุด
2.4 เอกสารของผู้รับรองรายได้ที่เป็ นผู้รับรองรายได้ ของบิดา และมารดา หรื อผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ
- สํ าเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ (ที่ยงั ไม่หมดอายุและสําเนาที่ถ่ายมาจะต้องมองเห็นตัวเลขชัดเจน) พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องจากเจ้าของเอกสาร จํานวน 1 ชุด
3. แผนผังแสดงที่ต้งั ที่อยู่อาศัยของบิดา และมารดา หรื อผูป้ กครอง / ผูอ้ ุปการะ ตามทะเบียนบ้าน (เขียนพอสังเขป)
4. หนังสื อรับรองเงินเดือนของบิดา หรื อมารดา หรื อผูป้ กครอง / ผูอ้ ุปการะ (กรณีที่ประกอบอาชีพอยูใ่ นบริ ษทั / โรงงาน /
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรต่างๆที่สามารถจัดทําใบรับรอง เงินเดือนพร้อมกับลงนามรับรองใน
หนังสื อรับรองเงินเดือนจากผูบ้ ริ หารได้) จํานวน 1 ชุด
5. หนังสื อรับรองรายได้ และฐานะของบิดา / มารดา หรื อผูป้ กครอง / ผูอ้ ุปการะ (รับรองในกรณีที่บิดา หรื อมารดา หรื อผูป้ กครอง
ผูอ้ ุปการะ ประกอบอาชีพเกษตรกร/ทําสวน/ทําไร่ )
6. กรณี ที่บิดา/มารดาหรื อผูป้ กครอง/ผูอ้ ุปการะ ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ให้แนบสําเนาใบสมรสมาด้วย จํานวน 1 ชุด
7. กรณี ที่บิดา / มารดา หรื อผูป้ กครอง / ผูอ้ ุปการะ คนใดคนหนึ่งเสี ยชีวิต ให้แนบใบมรณะบัตรมาด้วย กรณี ที่ไม่มีใบมรณะบัตรให้
นําสําเนาทะเบีย นบ้ านที่ประทับตราว่า “เสี ยชีวติ ” มาแนบแทน จํานวน 1 ชุด
8. กรณี ที่บิดา / มารดา หย่าร้างกันตามกฎหมาย ให้แนบสํ าเนาใบหย่ ามาด้วย จํานวน 1 ชุด
*** หมายเหตุ ***

1. สําเนาเอกสารทุกฉบับต้ องลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้ องจากเจ้ าของเอกสารด้ วยปากกา
สีนํา้ เงินเท่ านั้น (ห้ ามมิให้ บุคคลอื่นลงนามรับรองในเอกสารแทนโดยเด็ดขาด)
2. ห้ ามใช้ นํา้ ยาลบคําผิดหรื อเขีย นยํา้ ในเอกสารทุกฉบับโดยเด็ดขาด

คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของผู้ก้ ยู ืมเงิน
การพิจารณาคัดเลือกผู้ก้ยู ืมเงิน
ลักษณะที่ 1 (กยศ)
ขาดแคลนทุนทรัพ ย์
คุณสมบัติทวั่ ไป ลักษณะต้ องห้ าม และคุณสมบัติเฉพาะ

ลักษณะที่ 2 และ 3 (กรอ)
ศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็ น
ความต้ องการหลักฯ

คุณสมบัติทวั่ ไป
• มีสญ
ั ชาติไทย
• ศึกษาหรื อได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา
ที่เข้าร่ วมดําเนินงานกับกองทุน
• เป็ นผูข้ อกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษา
เพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
• มีผลการเรี ยนดีและผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
• มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
หรื อไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ย

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

• รายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

√

ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็ นความต้องการหลัก ฯ
มีอายุไม่เกิน 30 ปี บริ บูรณ์ ในปี การศึกษาที่ยนื่ คําขอกูย้ มื เงินกองทุน
ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริ ญญาตรี /ปริ ญญาตรี
ศึกษาในระดับการศึกษา ปวส./อนุปริ ญญาตรี /ปริ ญญาตรี และหลักสู ตร/
สาขาวิชา เป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
• ทําประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ
- รายใหม่หรื อรายเก่าเปลี่ยนระดับที่ศึกษาในระดับอนุปริ ญญา/ปริ ญญาตรี
ไม่กาํ หนดจํานวนชัว่ โมง
- รายเก่าเลื่อนชั้นปี ทุกระดับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมง

-

หากประสงค์จะกูย้ มื เงินค่าครองชีพ
จะต้องเป็ นผูม้ รายได้ต่อครอบครัว
ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

ลักษณะต้ องห้ าม
• เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาใดมาก่อน
• เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานและรับเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจําในหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
• เป็ นบุคคลล้มละลาย
• เป็ นหรื อเคยเป็ นผูไ้ ด้รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่
เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดละหุโทษ
• เป็ นหรื อเคยเป็ นผูท้ ่ีผดิ นัดชําระหนึ้กบั กองทุน เว้นแต่จะได้ชาํ ระหนี้
ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะ

•
•
•
•

√
√

√
√

-

-

√

√

√

แบบคําขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
หลักสู ตร อุดมศึกษา
โปรดอ่ านข้ อความโดยละเอียดและกรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
1. ข้ อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับ

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

ปริ ญญาตรี

ปี การศึกษา...........................ภาคการศึกษา.......................

ชั้นปี ที่ 1

เวลาการศึกษาตามหลักสู ตร

4 ปี

การเรี ยนการสอน

ภาคปกติ

6 ปี

คณะ..................................................................................
เทียบโอน
ภาคสมทบ

สาขา.................................................................................
ทางไกล

2. ข้ อมูลบุคคล
เลขประจําตัวประชาชน.....................................................เลขหลังบัตร...........................................รหัสผ่านระบบ DSL...................................
ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด......................รหัสนักศึกษา......................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน...........................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้/เบอร์มือถือ................................................................E-mail Address ........................................................................
3. ข้ อมูลบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
บิดา/ผูป้ กครอง ชื่อ-นามสกุล...........................................................................เลขประจําตัวประชาชน...........................................................
ประกอบอาชีพ....................................................................................................รายได้ต่อปี ............................................................................
มารดา/ผูป้ กครอง ชื่อ-นามสกุล.......................................................................เลขประจําตัวประชาชน...........................................................
ประกอบอาชีพ....................................................................................................รายได้ต่อปี ............................................................................
รายได้ของผูข้ อรับทุนและคู่สมรส (ถ้ามี) (ต่อปี ) .................................................................... บาท
รวมรายได้ครอบครัวต่อปี

................................................................... บาท

จํานวนพี่นอ้ งที่กาํ ลังศึกษาอยู่ (ไม่รวมตัวท่านเอง) ............................................ คน

4. ข้ อมูลสถานการณ์ ก้ ยู ืมกองทุนเงินให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1. ไม่เคยกูย้ มื
2. เคยกูย้ มื ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ
3. เคยกูย้ มื ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ
4. เคยกูย้ มื ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้
5. เคยกูย้ มื ในสถาบันอาชีวศึกษา / อุดมศึกษาอื่น
5. มีความประสงค์ ขอกู้
ค่าเล่าเรียน
ค่าครองชีพ

ไม่ ก้คู ่ าครองชีพ

6. เงื่อนไขในการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุ งไทยจํากัด (มหาชน)
ท่านประสงค์จะทําสัญญาแบบทัว่ ไป
ท่านประสงค์จะทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ท่านต้องทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม
7. รับเงื่อนไขทําสั ญญาตามหลักศาสนาอิสลาม
8. คํายืนยัน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นที่ให้ ไว้เป็ นความจริงและข้ าพเจ้ ายอมรับเงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ ที่กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ ในอนาคตกําหนด
ยอมรับ

กยศ. 101

แบบคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ……………..
สถำนศึกษำ …………………………………………

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น
แบบคาขอกู้

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี
สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .................……....…..……...
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..
สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..
รหัสประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…
ตาบล/แขวง ………........…………… อาเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............
รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………
4. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................
ไม่เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.

เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีกำรศึกษำ

ประเภท

ชื่อทุนกำรศึกษำ

จำนวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ

กยศ.

ชั้นปีที่

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ.
สถำนศึกษำ

เงินที่กู้ยืม

-27. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
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 ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
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 ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่า
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................... .................................

-312.พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….
มีพี่น้องกาลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

ชั้นปี

สถำนศึกษำ

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

เพศ

อำยุ

กำรศึกษำสูงสุด

สถำนที่ทำงำน

รำยได้เดือนละ

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง………….............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
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 …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………

-4ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ตาแหน่ง…………...............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
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 …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
***************************************************
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชีพ
• ข้าพเจ้าขอรับรองและยื นยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการรับรองรายได้
มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
ไม่มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)
แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
อื่นๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ......
ลงชื่อ …….....……………………………………..
(....………..................…………………………………)
วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ..................

สาหรับผู้รับรองลงนาม
กยศ.102

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า

เดือน

พ.ศ.

ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ถนน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

สังกัด
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
มีรายได้ปีละ
บาท

ผู้ขอกู้ยืมเงิน
รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
โทรศัพท์

คู่สมรสของผูข้ อกู้ยืมเงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

บิดาของผูข้ อกูย้ มื เงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

มารดาของผูข้ อกูย้ มื เงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ผู้ปกครองของผูข้ อกูย้ มื เงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง
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1.เจ้ า หน้า ที่ของรัฐ หรือเจ้ า หน้า ที่ข องรั ฐผู้รับ บาเหน็จ บ านาญ
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บิดา มารดาหรื อผูป้ กครองของ นาย/นาง/นางสาว……………...………………………...…….................................
เลขประจําตัวประชาชน……………............…………...............รหัสประจําตัวนักศึกษา…………………...............
ได้พกั อาศัยอยูห่ มู่บา้ น…….…......…………...เลขที่………… หมู่ที่…… ตรอก/ซอย……………….......................
ถนน……………..........………ตําบล/แขวง……………..………………..อําเภอ/เขต……………...………………
จังหวัด…………......…………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………โทรศัพท์………………....................
ลงชื่อ...........................................ผูก้ ู ้
(............................................)

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
________________________
เขียนที่............................................................
วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................. อายุ..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

------------

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........... .............................................
ตาบล/แขวง ................................................ อาเภอ/เขต ................ ........................ จังหวัด .........................................
โทรศัพท์ ............................................................. Email……………………..…………………………………………..………………………..
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน  ผู้ยื่นความประสงค์ค้าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นคาขอ
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ............................................................................
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้
1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู้ยืม
การติดตามหนี้ และการดาเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่
กองทุน เงิน ให้ กู้ยืมเพื่ อการศึก ษาเพื่ อการให้ กู้ยื ม การติดตามหนี้ และการดาเนิน การใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสาเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทาสาเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายสาเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้ อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อ ให้ ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฉบับนี้โ ดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยิ นยอม
(
)
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจาตัว
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จิตอาสา

(ชื่อสถานศึกษา)
…………………………
บันทึกการเข้ าร่ วมโครงการทีม่ ่ ุงจิตอาสา
ปี การศึกษา……. ภาคเรียนที…
่ ….

ชื่อ ............................นามสกุล...................................
คณะ................................................ ชั้นปี ที่ .................

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ม่งุ จิตอาสา ปี การศึกษา……. ภาคเรียนที่……….
ชื่อ
โครงการ /กิจกรรมจิตอาสา
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ดําเนิ นโครงการ /กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

เวลา

จํานวนชัว่ โมง
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ลักษณะของกิจกรรม
(โดยละเอียด)

ลายมือชื่อ
ผูร้ บั รอง
(หัวหน้าหน่ วยงานหรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมาย)

ลายมือชื่อ
ผูร้ บั รอง
(ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมาย)

