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7. ข้าพเจ้าไดร้ับการอุปการะด้านการเงินจาก.................................................................................................................................................. 
     มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น............................................................................................................................................................... 
8. ข้าพเจ้าไดร้ับค่าใช้จ่ายเดือนละ....................................... บาท  (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
ข้อมูลบิดา-มารดา 
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ                            อาย ุ        ปี       ยังมีชีวิตอยู่       ถึงแก่กรรม 
 เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน____________________________________จบการศึกษาช้ันสูงสุด ระดับ____________________ 
     จากสถานศึกษา_________________________________จังหวัด________________________________________________ 
 อาชีพ                   รับราชการ   ตำแหน่ง    สถานท่ีทำงาน_________________________ 
         พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตำแหน่ง    สถานท่ีทำงาน_________________________ 
                          พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง    สถานท่ีทำงาน_________________________ 
                  ค้าขาย   โดยเป็น          เจ้าของร้าน      เช่าร้าน       หาบเร่       แผงลอย             
         ลักษณะสินค้า          
                           รับจ้าง (อาชีพอิสระ)  ระบุอาชีพงานให้ชัดเจน       
                           เกษตรกร  ประเภท       ทำนา  จำนวน...........ไร่           ทำสวน...................จำนวน..............ไร ่
                                                             ทำไร่   จำนวน...........ไร่           ทำประมง................ 
         * โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม       ไร ่      เช่าท่ี  รวม         ไร่ 
                     อื่น ๆ ระบุ          
 รายได้เฉพาะบิดา  ต่อเดือน                        บาท รวมเป็นรายได้ต่อปี                            บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีติดต่อได้)             
         โทรศัพท ์      
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ                   อาย ุ        ปี         ยังมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม 
 เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน____________________________________จบการศึกษาช้ันสูงสุด ระดับ____________________ 
     จากสถานศึกษา_________________________________จังหวัด________________________________________________ 
 อาชีพ                   รับราชการ   ตำแหน่ง    สถานท่ีทำงาน_________________________ 
         พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตำแหน่ง    สถานท่ีทำงาน_________________________ 
                          พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง    สถานท่ีทำงาน_________________________ 
                  ค้าขาย   โดยเป็น          เจ้าของร้าน      เช่าร้าน       หาบเร่       แผงลอย             
         ลักษณะสินค้า          
                           รับจ้าง (อาชีพอิสระ)  ระบุอาชีพโดยสังเขป       
                           เกษตรกร  ประเภท       ทำนา  จำนวน...........ไร่           ทำสวน...................จำนวน..............ไร่ 
                                                             ทำไร่   จำนวน...........ไร่           ทำประมง................ 
         * โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม       ไร ่      เช่าท่ี  รวม         ไร่ 
                     อื่น ๆ ระบุ          
 รายได้เฉพาะมารดา  ต่อเดือน                      บาท รวมเป็นรายได้ต่อปี                          บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ทีต่ิดต่อได้)             
         โทรศัพท ์      
11. สถานภาพสมรสของ บิดา  – มารดา           จดทะเบียนสมรส      ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
       อยู่ด้วยกัน          หย่า           แยกกันอยู่ตามอาชีพ       อื่นๆ ระบ ุ
       บิดา-มารดา แยกกันอยู ่ (ไมไ่ด้ตดิต่อ) นักศกึษาอยู่กับ .........................................................................         
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12. พี่น้องร่วมบิดามารดา รวมผู้ขอกู้ยืม มี  คน  ชาย  คน  หญิง  คน  ข้าพเจ้าเป็นคนที_่_______________ 
      มีพีน้่องกำลังศึกษาอยู ่รวมผูข้อกู้ยืมฯ   จำนวน  คน คือ 

คนท่ี เพศ อาย ุ ช้ันปีท่ี สถาบันการศึกษา 
     
     
     
     
     

 
13.  พี่น้อง ที่ทำงานประกอบอาชีพแล้ว  รวม  คน (เรียงตามลำดับอายุ) ดังนี ้

คนที ่ เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา ชื่อ – สกุล สถานที่ทำงาน รายได้เดือนละ 

       
       
       
       
       

 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา) 
 (กรณีท่ีไม่ใช่ บิดา มารดา นักศึกษา ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ เช่น พี่,ป้า,น้า,อา,ลุง,ปู่,ย่า,ตา,ยาย 

 
14.  ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ช่ือ________________________________________ เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น________________            
      เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน__________________________________________________________________________ 
      จบการศึกษาข้ันสูงสุด____________________________จากสถาบันการศึกษา____________________________________ 
        อาชีพ                 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ ตำแหน่ง       
  สถานท่ีทำงาน                               
                             ค้าขาย โดยเป็น        เจ้าของร้าน          หาบเร่          เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า          
    พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง___________________________________________________ 
   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  
 เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน           
 จบการศึกษาช้ันสูงสดุ   จากสถานศึกษา           จังหวัด          
  อาชีพ        รับราชการ   ตำแหน่ง    สถานท่ีทำงาน_________________________ 
         พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตำแหน่ง    สถานท่ีทำงาน_________________________ 
                           ลูกจ้างเอกชน  ตำแหน่ง    สถานท่ีทำงาน_________________________ 
                  ค้าขาย   โดยเป็น          เจ้าของร้าน      เชา่ร้าน       หาบเร่       แผงลอย             
         ลักษณะสินค้า          
                           รับจ้าง (อาชีพอิสระ)  ระบุอาชีพโดยสังเขป       
                           เกษตรกร  ประเภท       ทำไร่-ทำนา  จำนวน...........ไร่           ทำสวน...................จำนวน..............ไร ่
         * โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม       ไร ่      เช่าท่ี  รวม         ไร่ 
                     อื่น ๆ ระบุ          
 รายได้ รวมเป็นรายไดต้่อปี               บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีติดต่อได้)             
         โทรศัพท ์      

16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยมืเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
 

       ค่าเล่าเรียน        ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา       ค่าครองชีพ/รายเดือน 
17. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฎภายหลังว่าไดม้ีการรบัรองข้อความอันเป็นเท็จ  

ข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชอบความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ไดแ้ก ่
 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 
 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผูย้ื่นคำขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
 4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 5.เอกสารประกอบการรับรองรายได ้
  มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงนิเดือน/สลิปเงินเดือน) 
  ไม่มรีายได้ประจำ (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)  
   พร้อมได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ 
 6.แผนผังแสดงท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายท่ีอยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
 7.ใบแสดงผลการศึกษา / สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 8.บันทึกกิจกรรมจติอาสา 
 9.หนังสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103) 
 10.อื่นๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... 

            

          ลงชื่อ………………………………………………………นักศึกษา 
                 (……………………………………….……………) 
                         วันท่ี……….เดือน…………….….พ.ศ…………… 
 

* ตามทีร่ะบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรือ่ง กำหนดขอบเขตการให้กูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษาน้ันๆ 
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แผนผังแสดงท่ีตั้งที่อยู่อาศัย ของบดิา-มารดา หรือ ผู้ปกครองของ นาย / นาง / นางสาว                     
นักศึกษาช้ันปีท่ี  คณะ    สาขา        
ช่ือเจ้าของบ้าน             
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี   หมู่ที ่       ตรอก/ซอย    ถนน     
แขวง/ตำบล     เขต/อำเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์  หมายเลขโทรศัพท์          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมจาก  อำเภอ – ตำบล – หมู่บ้าน – ถนน – ซอย  ระบุหลักกิโลเมตรให้ใกล้เคียงความจริง ทางแยกต่างๆ ระบุให้
ชัดเจน เช่น  ใกล้ร้านค้า  ส่วนราชการ หรือ สถานที่ๆ เป็นที่รู้จักในละแวกนัน้ 

แผนที่แสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยนี้  ต้องเป็นที่อยู่อาศัยจริง 
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(ใหเ้ขียนดว้ยปากกาสีน ้าเงินเท่านั้น  ห้ามใชดิ้นสอ) 
 
 
 
 

 
 
 

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

 ข้าพเจ้า..................................................................................ตำแหน่ง........................................................สังกัด.............................................................. 

สถานที่ทำงาน..........................................................................เลขที่.................หมู่.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................
ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์........................... 

1.ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อนักศึกษา ........................................................................ ผู้ขอกู้ยืมเงิน  ประกอบอาชีพ.............................         นักศึกษา 
สถานที่ทำงาน..........................................................................เลขที่.................หมู่.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................
ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์........................... 
 คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน           ถึงแกก่รรม         ยังมีชีวิตอยู่   ประกอบอาชีพ.... ............................ สถานที่ทำงาน............................................... 
เลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...................ถนน...................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต....................จังหวัด.......................มีรายได้ปีละ....... บาท 
  

2.บิดา ของผู้ขอกู้ยืมเงิน ชื่อ................................................................................................         ถึงแก่กรรม            ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ...........................................สถานที่ทำงาน...........................................................เลขที่................หมู่...............ตรอก/ซอย.........................................
ถนน..........................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศพัท์....................................................มีรายได้ปีละ.................................................บาท (ไม่รวมรายไดข้องมารดา) 

3.มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเงิน ชื่อ.............................................................................................         ถึงแก่กรรม            ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ...........................................สถานที่ทำงาน...........................................................เลขที่................หมู่...............ตรอก/ซอย.........................................
ถนน..........................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์....................................................มีรายได้ปีละ.................................................บาท (ไม่รวมรายไดข้องบดิา) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิ หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรบัรองข้อความอันเป็นเท็จ  
ข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนา  สำเนาบตัรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ 
   

 

หมายเหต ุ: การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง                  ลงชื่อ........................................................................ผู้รับรองรายได้ 

1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ                                 (.........................................................................) 
   ตามพระราชบัญญัตบิัตรประจำตวัเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542              ตำแหน่ง...........................................................................  
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                                   

 3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกูย้ืมเงินศึกษาอยู่ 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวของผู้ขอกูย้ืมเงิน  

 (สำหรับครอบครัวนักศึกษามีรายได้ไม่แน่นอน) 

4. กรณีที่ไม่ใช่  บิดา มารดา นักศึกษาให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะ เช่น พี่ , ป้า , น้า , อา ,  ลงุ ,  ปู ่,  ยา่ ,  ตา ,  ยาย 
(ข้อมูลส่วนน้ีให้กรอกเฉพาะข้อมูลของผู้ปกครอง) 

 

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

สถานที่ทำงาน.......................................................................................................เลขที่.....................หมู่......................ตรอก/ซอย.................................................... 
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