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ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
  

     ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศกึษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
 

  ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศกึษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 
 

1.ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ............................................................................ คณะ........................................................................................ 
   สาขาวิชา....................................................หลักสูตร...........................ปี  รหัสนักศึกษา.................................................................................. 
2.ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้...................................
3.บุคคลในครอบครัว ก าลังศึกษาอยู่................. คน ท างาน.............................. คน  รวม............................คน 
4.ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับคา่ใช้จ่าย จากทางบ้าน เดือนละ............................................ บาท (นอกเหนือจากค่าเลา่เรยีน) 
5.ครอบครัวผู้ขอกู้ยมืมีรายได้จาก 
   5.1 บิดา ช่ือ...................................................อายุ.............ปี อาชีพ.....................................รายได้ปลีะ.................... บาท  (ระบุให้ชัดเจน)   
   5.2 มารดา ช่ือ................................................อาย.ุ............ปี อาชีพ.....................................รายได้ปลีะ....................บาท  (ระบุให้ชัดเจน)   
         ** (กรณีที่ไม่ใช่ บิดา – มารดา / เป็นผู้ปกครอง  :  ให้ตอบข้อ 5.3 ) 
   5.3 ผู้ปกครอง ช่ือ................................................อายุ...............ปี อาชีพ....................................รายได้ปีละ...................บาท(ระบุให้ชัดเจน)     
 

 
 

 

 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
ส าเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ (ขนาด A4) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร เท่านั้น 

(ห้ามลงนามแทนเด็ดขาด) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สพศ.ทส. 01 / กยศ.-กรอ. 101-1  
 

 

แบบค าขอกู้ยืมเงิน  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา              

ประจ าปีการศึกษา  2565 

เอกสารประกอบของผู้กู้ 
(   ) รูปถา่ย 1 รปู / ขนาด 1 น้ิว 
(   ) ส าเนาบตัรประชาชน         1 ฉบับ 
(   ) ส าเนาทะเบยีนบ้าน           1 ฉบับ 
(   ) วุฒิการศึกษา                  1 ฉบับ 
      *ฉบบัจบการศึกษาระดบัชั้น ม.6 
        ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า 
 

(   ) ส าเนาใบมรณบัตร  
      (บิดา/มารดา เสียชีวิต)  1 ฉบับ 
 

เอกสารประกอบของ ผู้ปกครอง 
(   ) ส าเนาบัตรประชาชน (บิดาและมารดา)  1 ฉบับ 
(   ) ส าเนาทะเบยีนบา้น  (บิดาและมารดา)   1 ฉบบั 
 
      *กรณีผู้ปกครอง มีเงินเดือนประจ า 
(   ) สลิปเงินเดือน หรอืหนังสอืรับรองเงินเดือน 
      ฉบับเดือนล่าสุด                                 1 ฉบับ 
 
 (   ) *กรณีไม่มีเงินเดือนประจ า  
       ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครวั (กยศ.102)                   

กรณีรายได้ครอบครัว ไม่แน่นอน 
เอกสารประกอบของผู้รับรองรายได้ 

 

(   ) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102)   1 ฉบับ 

(   ) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้รับรอง       1 ฉบับ 
      เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านนั อบต. ครู ต ารวจ ทหาร  
 ตัวอย่าง 
 *อาชีพรายได้ไม่แน่นอน เช่น อาชีพเกษตรกรรม  
   (ตัวอย่างเชน่ ท าสวน  ท าไร่  ท านา) 
   อาชีพค้าขาย , อาชีพธุรกิจสว่นตวั 
   อาชีพรับจ้างทั่วไป ฯลฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้กองทุนฯ / ผู้สัมภาษณ์ 
  
    ผ่าน  เห็นสมควรให้กู้ยืม เพราะ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
            
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ผ่าน  เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1” 

ของผูย้ืน่ค  าขอกู ้

มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 

EASTERN  ASIA  UNIVERSITY 

กยศ. 101 
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แบบค าขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา  2565 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 
 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

1.   ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                        วันเดือนปีเกิด      /               /            อายุ              ปี      
      สัญชาติ  เชื้อชาติ           เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน                                      รหัสนักศึกษา________     
      นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี           คณะ                   สาขา                          
      คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้ GPA__________________(5เทอม/6เทอม) 

ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)  เลขท่ี       หมู่ที่  ตรอก/ซอย          ถนน     
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

   สถานภาพ      โสด       สมรส    
2. ที่อยู่ปัจจุบัน             
        E-Mail                                                                                   เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้______________________   
                                                    
4.  ส าเร็จการศึกษาช้ัน        ม.6       ปวช.      ปวส.      กศน.    จากสถานศึกษา (ระบุชื่อโรงเรียน) __________________________ 
     แผนการเรียน_______________________ เกรดเฉลี่ยสะสม________________ ส าเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา___________ 
          ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 
5.      เคยได้รับทุนการศึกษา (กรอกข้อมูลในตาราง)         ไม่เคยได้รบัทุนการศึกษา    

 
ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 

    
    
    
    
 
6.        ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา             กยศ.              กรอ.    
 
กู้ครั้งท่ี ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีท่ี ช่ือสถานศึกษา จังหวัด วงเงินกู้ 
       
       
       
       
       
       

 

กยศ. 101 
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7. ข้าพเจ้าไดร้ับการอุปการะด้านการเงินจาก.................................................................................................................................................. 
     มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น............................................................................................................................................................... 
 

8. ข้าพเจ้าไดร้ับเงินค่าใช้จ่ายเดือนละ....................................... บาท  (นอกเหนือจากค่าเล่าเรยีน) 
 

ข้อมูลบิดา-มารดา 
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ                            อาย ุ        ปี       ยังมีชีวิตอยู่       ถึงแก่กรรม 
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน___________________________________จบการศึกษาชั้นสูงสุด ระดับ____________________ 
     จากสถานศึกษา_________________________________จังหวัด________________________________________________ 
 อาชีพ                   รับราชการ   ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน_________________________ 
         พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน_________________________ 
                          พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน_________________________ 
                  ค้าขาย   โดยเป็น          เจ้าของร้าน      เช่าร้าน       หาบเร่       แผงลอย             
         ลักษณะสินค้า          
                           รับจ้าง (อาชีพอิสระ)  ระบุอาชีพงานให้ชัดเจน       
                           เกษตรกร  ประเภท       ท านา  จ านวน...........ไร่           ท าสวน...................จ านวน..............ไร่ 
                                                             ท าไร่   จ านวน...........ไร่           ท าประมง................ 
         * โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม       ไร ่      เช่าท่ี  รวม         ไร่ 
                     อื่น ๆ ระบุ          
 รายได้เฉพาะบดิา  ต่อเดือน                        บาท รวมเป็นรายได้ต่อปี                            บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีติดต่อได้)             
         โทรศัพท ์      
 
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ                   อาย ุ        ปี         ยังมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม 
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน__________________________________จบการศึกษาชั้นสูงสุด ระดับ____________________ 
     จากสถานศึกษา_________________________________จังหวัด________________________________________________ 
 อาชีพ                   รับราชการ   ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน_________________________ 
         พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน_________________________ 
                          พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน_________________________ 
                  ค้าขาย   โดยเป็น          เจ้าของร้าน      เช่าร้าน       หาบเร่       แผงลอย             
         ลักษณะสินค้า          
                           รับจ้าง (อาชีพอิสระ)  ระบุอาชีพโดยสังเขป       
                           เกษตรกร  ประเภท       ท านา  จ านวน...........ไร่           ท าสวน...................จ านวน..............ไร่ 
                                                             ท าไร่   จ านวน...........ไร่           ท าประมง................ 
         * โดย       เป็นเจ้าของที่ดนิ รวม       ไร ่      เช่าท่ี  รวม         ไร่ 
                     อื่น ๆ ระบุ          
 รายได้เฉพาะมารดา  ต่อเดือน                      บาท รวมเป็นรายได้ต่อปี                          บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้)             
         โทรศัพท ์      
 
11. สถานภาพสมรสของ บิดา  – มารดา           จดทะเบียนสมรส      ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
       อยู่ด้วยกัน          หย่า           แยกกันอยู่ตามอาชีพ       อื่นๆ ระบ ุ
       บิดา-มารดา แยกกันอยู ่ (ไมไ่ด้ตดิต่อ) นักศึกษาอยู่กับ .........................................................................         
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12. พี่น้องร่วมบิดามารดา รวมผู้ขอกู้ยืม มี  คน  ชาย  คน  หญิง  คน  ข้าพเจ้าเป็นคนที_่_______________ 
      มีพีน่้องก าลังศึกษาอยู ่รวมผูข้อกู้ยืมฯ   จ านวน  คน คือ 

คนท่ี เพศ อาย ุ ช้ันปีท่ี สถาบันการศึกษา 
     
     
     
     
     

 
13.  พี่น้อง ที่ท างานประกอบอาชีพแล้ว  รวม  คน (เรียงตามล าดับอายุ) ดังนี ้

คนที ่ เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา ชื่อ – สกุล สถานที่ท างาน รายได้เดือนละ 
       
       
       
       
       

 
*หากมีข้อมลู ข้อ 9 และ ข้อ 10 แล้ว ข้ามข้อ 14 ได้เลย 
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา) 
 (กรณีท่ีไม่ใช่ บิดา มารดา นักศึกษา ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ เช่น พี่,ป้า,น้า,อา,ลุง,ปู่,ย่า,ตา,ยาย) 
 
14.  ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ช่ือ________________________________________ เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น________________            
      เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน__________________________________________________________________________ 
      จบการศึกษาข้ันสูงสุด____________________________จากสถาบันการศึกษา____________________________________ 
        อาชีพ                 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ ต าแหน่ง       
  สถานท่ีท างาน                               
                             ค้าขาย โดยเป็น        เจ้าของร้าน          หาบเร่          เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า          
    พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง___________________________________________________ 
   รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)         
    เกษตรกร  ประเภท          
   โดย          เป็นเจ้าของที่ดิน รวม       ไร ่        เช่าท่ี  รวม                  ไร่ 
   รายได้ปลีะ    บาท  (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
   ที่อยู่ปัจจุบัน              
           โทรศัพท ์      
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 ข้อมูลคู่สมรสของผู้กู้ยมืเงิน (ถ้ามี)   
15. คู่สมรสข้าพเจ้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                            อาย ุ           ปี  
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน           
 จบการศึกษาช้ันสูงสดุ   จากสถานศึกษา                        จังหวัด          
  อาชีพ________________________(ถ้ามี) สถานท่ีท างาน____________________________________________________ 
    
 รายได้ รวมเป็นรายไดต้่อปี               บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้)             
         โทรศัพท ์      
 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยมืเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
 

        ค่าเล่าเรียน             ค่าครองชีพ/รายเดือน 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฎภายหลังว่าไดม้ีการรบัรองข้อความอันเป็นเท็จ  
ข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชอบความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ไดแ้ก่ 
 
 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
 3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผูย้ื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
 4.ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 

 5.เอกสารประกอบการรับรองรายได้ครอบครัว 
 

  5.1 ผู้ปกครอง มีรายได้ประจ า  (หนงัสือรับรองเงินเดือน ต้นสังกัด หรือ ส าเนาสลปิเงินเดือนล่าสดุ) 
 

  5.2 *ผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจ า เช่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้างทั่วไป ฯลฯ 
       (ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)  

         พร้อมได้แนบ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของผู้รับรองรายได ้
 

 6.ใบแสดงผลการศึกษา / ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 

 7.หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ผู้กู้ยืม (แบบฟอร์มในหน้า7) 
 8.หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล บิดา  (แบบฟอร์มในหน้า8) 
 9.หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล มารดา (แบบฟอร์มในหน้า8) 
 

 10.อื่นๆ (ถ้ามี)......................................................................................... 
   
 

          

         ลงชื่อ………………………………………………………นกัศึกษาผู้กู้ยืม 

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

             วันท่ี……….เดือน…………….….พ.ศ…………… 

 
 
* ตามทีร่ะบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรือ่ง ก าหนดขอบเขตการให้กูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาประจ าปีการศึกษาน้ันๆ 
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              ส าหรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
     

 
 

วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ..................... 
 

 ข้าพเจ้า (ผู้รับรอง)................................................................ต าแหนง่..............................................สังกัด.......................................... 

สถานท่ีท างาน..............................................................เลขท่ี...............หมู่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน..................................
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณยี์........................โทรศัพท์..................... 

 
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อนักศกึษา..................................................................... ผู้ขอกู้ยืมเงิน  ประกอบอาชีพ..........         นักศึกษา 
สถานที่ท างาน........................----...............................................เลขท่ี.......---........หมู่....----..........ตรอก/ซอย.........-----......................ถนน............----........................
ต าบล/แขวง.........----.........................อ าเภอ/เขต...........----...................จงัหวดั........----.......................รหสัไปรษณีย.์......----.....................โทรศัพท์........................... 
 คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน           ถึงแกก่รรม         ยังมีชีวิตอยู่   ประกอบอาชีพ....................................... สถานที่ท างาน............................................... 
เลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...................ถนน...................ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด.......................มีรายได้ปีละ....... บาท 
   

*บิดา ของผู้ขอกู้ยมืเงิน ช่ือ..............................................................................................       ถึงแก่กรรม          ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ.......................................สถานท่ีท างาน........................................เลขท่ี...............หมู.่.............ตรอก/ซอย..................................
ถนน..........................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์........................................มีรายได้ปีละ.........................................บาท (ไม่รวมรายได้ของมารดา) 
 

**มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ.........................................................................................       ถึงแก่กรรม         ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ......................................สถานท่ีท างาน........................................เลขท่ี...............หมู่..............ตรอก/ซอย...................................
ถนน..........................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.........................................มีรายได้ปีละ...........................................บาท (ไม่รวมรายได้ของบิดา) 

 

 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคลของข้าพเจ้าท่ีอยู่ในความครอบครองของข้าพเจ้า 
รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในการพิจารณาให้
กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 
 
 
 

                        ลงชื่อ........................................................................ผู้รับรอง 

                                      (.........................................................................) 
                       ต าแหน่ง....................................................................     
                             

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน  
 (ส าหรับครอบครัวนักศึกษาที่มีรายไดไ้ม่แน่นอน) 

***กรณีที่ไม่ใช่  บิดา มารดา นักศึกษาให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะ เช่น พี่ , ปา้ , นา้ , อา ,  ลุง ,  ปู่ ,  ย่า ,  ตา ,  ยาย 
(ข้อมูลส่วนน้ีให้กรอกเฉพาะข้อมูลของผู้ปกครอง) 

 

         ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ช่ือ....................................................................................ประกอบอาชีพ.............................................................................. 

สถานที่ท างาน.......................................................................................................เลขที่.....................หมู่......................ตรอก/ซอย........................................................ 

ถนน.....................................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................................... 

รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์.........................................................  มีรายได้ปีละ.................................................บาท  

ส ำหรับผู้ประกอบอำชีพอสิระ  
เช่น   คา้ขาย , รับจา้ง , เกษตรกรรม 
และอ่ืนๆ รวมถึง ผูไ้ม่ประกอบอาชีพ  
ไม่ท  างาน และไม่มีรายได ้หรือ ตกงาน 

  

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ. 102 

 

 

หมายเหต ุ: การรบัรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปน้ี
เป็นผู้รับรอง พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หน้าทีข่องรัฐ/
ส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็ข้าราชการ 
จากหนว่ยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด และรบัรองส าเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกูย้ืมเงินศึกษาอยู ่



 7  

 
  

       

   หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
__________________________________ 

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

 
 ข้าพเจ้า นักศึกษา (นาย / นาง / นางสาว)............. .................................................................... อายุ......................ปี 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่         -                         -                               -             -        
 

ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่.................... หมู่ที่...........ซอย...........................................ถนน................................................................................ 

ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด...................................................... 

โทรศัพท์ ............................................................ Email ...................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้ามีฐานะเปน็        ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน        ผู้ยื่นความประสงค์ค้ าประกัน       ผู้ปกครอง        คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 

       ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมยังไมบ่รรลุนิติภาวะ) ของ.........................................................................................................
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 

 โดยหนังสือฉบบันี้ ขา้พเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

1.ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ   

   และเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และ 

   การด าเนินการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2.ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครองข้อมูล      

   ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

      การศึกษา การติดตามหนี้ และการด าเนนิการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3.ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้ เวน้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

   การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือให้ความ  

   ยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอม 

   ของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 
 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว                   

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

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

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 
    พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 
 

                

    

 

นักศึกษา 
ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 

ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
__________________________________ 

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

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

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่         -                         -                               -             -        
 

ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่.................... หมู่ที่...........ซอย...........................................ถนน................................................................................ 

ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด...................................................... 

โทรศัพท์ ............................................................ Email ...................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้ามีฐานะเปน็       ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน         ผู้ยื่นความประสงค์ค้ าประกัน        ผู้ปกครอง      คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยมืเงิน 
 

       ผู้แทนโดยชอบธรรม(กรณผีู้กู้ยืมยังไมบ่รรลุนิติภาวะ) ของ (ชื่อนักศึกษา)..................................................................................
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 

 โดยหนังสือฉบบันี้ ขา้พเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

1.ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ   

   และเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และ 

   การด าเนินการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2.ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครองข้อมูล      

   ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

      การศึกษา การติดตามหนี้ และการด าเนินการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3.ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้ เวน้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

   การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือให้ความ  

   ยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอม 

   ของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 
 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว                   

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

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

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 
    พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 

                

 

 

ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕  

บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง 
 

   


