
เอกสารแนบ  1 
 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงนิกองทุนฯ 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ  
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (กยศ.) หากเกิน กู้ กรอ. ได้เท่านั้น. 
3) เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัด ประเมินผลของสถาบันการศึกษา (GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ยกเว้นนศ.ใหม่) 
4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติ 
   เสื่อมเสีย 
5) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา        
   หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนๆ  
6) ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน  
7) ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา (เฉพาะกู้ยืมขอกู้ศึกษาในภาคพิเศษเท่านั้น) 
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
9) ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
   หรือความผิดลหุโทษ  
10) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้ว  
     ต้องไม่เกิน 60 ปี   

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

1. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรยีนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
2. เงินกู้ยืมที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) 

 

**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู ้สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปีผู้ขอกู้ที่มีคณุสมบัติจะได้กู้
หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมทีส่ถานศึกษาได้รับจัดสรรจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

 
************************** 

 
กองทุนเงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา   

งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   

     

 

 
  
 
 
 
 



 
 

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

นักศึกษาที่ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน 
โปรดด าเนินการกรอกรายละเอียดในแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 

และย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร/หลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ก าหนด 
โปรดถ่ายเอกสารในกระดาษ A4 เท่านั้น   และเรียงเอกสารตามล าดับ   ดังนี้ 

 

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ชุดนักศึกษาถูกระเบียบตดิลงในแบบคําขอกู้ยืมเงินให้เรยีบร้อย) 
2. แบบคําขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) ต้องเปน็ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
3. รูปถ่ายบ้านท่ีอยู่อาศัยของผู้ยื่นกูย้มื/ผูค้้ําประกัน /ผู้ปกครอง(ตามทะเบียนหรือหลักฐานทางราชการออกให้) 
4. สําเนาบตัรเจา้หน้าท่ีของรัฐของผู้รบัรองรายได้ของครอบครัว (รับรองส้าเนาถูกต้องด้วยปากกาหมึกแหง้สีน้้าเงินเท่านั้น) 

4.1   กรณผีู้ปกครองไม่มีรายได้ประจําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้รับรอง 
4.2   กรณีผู้ปกครองมรีายได้ประจํา/ทํางานประจําต้องให้ผู้บังคับบญัชารับรองเงินเดือนจากต้นสังกดั 

5. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน ของ 
5.1 ผู้ยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน (นักศึกษา) 
5.2 บิดาและมารดา  หรือผูป้กครอง/ผู้อุปการะ 

6. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมอืช่ือรับรองสาเนาเอกสารให้ถูกต้อง  โดยถ่ายเอกสารหน้าแรกที่เป็นบ้านเลขท่ี และหน้าท่ีเป็นช่ือของ    
 ผู้ยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน และบิดามารดาหรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ  
6.1 ผู้ยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน  (นักศึกษา) 
6.2 บิดาและมารดา  หรือผูป้กครอง/ผู้อุปการะ 

7. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  (เกรดเฉลี่ยสะสม : GPA) 
8. สําเนาใบมรณะบัตร หรือใช้สําเนาทะเบียนบ้านใน ข้อ 5 ซึ่งระบุว่า “ตาย” กรณีบดิา มารดา หรือผู้ปกครองถึงแก่กรรม 
9. เอกสารแบบคําขอกู้ยืมที่นักศึกษากรอกลงในระบบ e-Studentloan แล้วปริ้นเอาท์ออกมาหลังจากทําการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

(ให้นักศึกษากรอกข้อมูลพร้อมบันทึกให้เรียบร้อยก่อนถึงจะทําพิมพ์เอกสาร) 
10. สําเนาสัญญาเงินกู้ยืมและแบบลงทะเบียนเรียนครั้งล่าสดุ (เฉพาะนกัศึกษาผู้ยืมกูร้ายเก่า เท่านั้น) หรอื หนังสือรับรองผู้กู้รายเก่า(กยศ.) 
11. รายการบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2558 
**หมายเหตุ  กรณีบิดา/มารดารับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจ าต้องมีหนังสือรับรอง 
                     เงินเดือนจากต้นสังกัดและแนบส าเนาบัตรที่หน่วยงานออกใหข้องผู้รับรองเงินเดือนมาด้วย 

(ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดในแบบค าขอกู้ยืม “เป็นอันขาด”) 
*************************************** 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
ตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติแล้วถูกต้องครบถ้วน                                                                       
สมควรให้กู้     กยศ.  (ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ)             กรอ.  (ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ) 
   ไม่สมควรให้กู้ เนื่องจาก................................................................................................................................... 
   อื่น ๆ ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้ตรวจสอบ 
         ผู้ปฏิบตัิงานกองทุนฯ ประจ าสถานศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         กยศ.101-1 
แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทนุเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ( กยศ. & กรอ. ) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
1. ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว……………………..………………………….…….วัน/เดือน/ปี เกิด........./........../.............อายุ........ป ี

สัญชาติ……….…….เชื้อชาติ……………….…เลขประจําตัวประชาชน ......................................................................... 
รหัสนักศึกษา...............................ชั้นปีที่ .........หลักสูตร..........ปี  สาขาวิชา.......................................................... 
คะแนนเฉลี่ยสะสม....................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………….... 

2. ภูมิลําเนาเดิมเลขที่…………หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………………………..……ถนน.....................................…………… 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพทบ์้าน…………………………โทรศัพท์มือถือ........................................... 

3. ที่อยู่ที่ติดต่อต่อสะดวกปัจจุบันเลขท่ี…………......................................หมู่ที…่…….……ตรอก/ซอย……………………….   
ถนน...................…………………ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.......................................... ........
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์……………………………………… 

4. จบการศึกษาเดิมจากโรงเรียน...................…………..……………ระดับชั้น...................................................……...……. 
ที่ตั้งสถานศึกษา……………………………………………………จังหวัด…………………………….……..ปีการศึกษา.....…………… 

5.     เคยได้รับทุนการศึกษา  
ปีการศึกษา ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน 

    
    
    
    
    

   ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
6.      เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ถ้าเคยโปรดระบุ )    

คร้ังท่ี ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

(ม.ปลาย, ปวช., ปวส. ฯลฯ) 
ชั้นปี สถานศึกษา 

วงเงินกู้ยืม
(บาท) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 
 
 
 

ติดรูปถ่าย 
ชุดนักศึกษา 
ถูกระเบียบ 
ขนาด 1 นิว้ 

เท่านั้น 



กยศ.101-2 
 

7.  บิดาข้าพเจ้า  ชื่อ -  สกุล…………………………..………………….  ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่  อายุ………..…ปี 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  ………………………………………………………………………….……………..…....................... 
จบการศึกษาข้ันสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน……………………….……………….............................. 
อาชีพบิดา   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง   ตําแหน่ง……………………………………………............... 
         หน้าที…่………………………………………………………………………………………………….…………………. 
    ค้าขายโดยเป็น        เจ้าของร้าน        หาบเร่       เช่าร้าน                 
                       ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………….…………….…………… 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………………………………………….......................... 
    เกษตรกร  ประเภท……………………………………  อ่ืนๆ………………………….….…………………… 
         โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม…….....ไร่       เช่าที่  รวม……………..ไร่ 
รวมรายได้ปีละ………………………..………………………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่…………………หมู่ที…่……ตรอก/ซอย………………………ถนน...................……………………………….… 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............. ...........................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์บ้าน…………………….โทรศัพท์มือถือ................................................... 

8.  มารดาข้าพเจ้า  ชื่อ -  สกุล…………………….……………………….  ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่  อายุ……...…ป ี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  ………………………………………………………………………………………..…....................... 
จบการศึกษาข้ันสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน……………………………………….............................. 
อาชีพมารดา  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง   ตําแหน่ง……………………………………………............... 
         หน้าที…่……………………………………………………………………………………………………………….……. 
    ค้าขายโดยเป็น        เจ้าของร้าน        หาบเร่       เช่าร้าน                
                      ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………………………….…..……… 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………………………………………….......................... 
    เกษตรกร  ประเภท……………………………………  อ่ืนๆ………………………………………….……… 
         โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม…….....ไร่       เช่าที่  รวม……………..ไร่ 
รวมรายได้ปีละ………………………..………………………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………………………………หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………….…ถนน............………………….…………… 
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณยี์................................โทรศัพท์บ้าน……………………..โทรศัพท์มือถือ..................................................... 
 

***รายได้ของบิดามารดารวมกันทั้งสิ้น .................................................บาทต่อปี*** 
 

9.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
   อยู่ด้วยกัน    หย่าร้าง (ต้องแนบทะเบียนหย่า)    แยกกันอยู่ตามอาชีพ 

        แยกกันอยู่โดยมิได้จดทะเบียนสมรส (ต้องกรอกข้อมูลในเอกสาร กยศ.101-9 พร้อมแนบหลักฐานผู้รับรอง)    
   อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  กยศ.101-3 
 

10.  พ่ีน้องร่วมบิดามารดารวมผู้ขอกู้ยืม  มี……….คน  ชาย………..คน  หญิง……….คน  ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่……….... 
      พ่ีน้องกําลังศึกษาอยู่รวม(ไม่รวมตัวเอง) ..……….คน  คือ 
คนที่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ สถานศึกษา 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
11.  พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม......................คน  คือ 
คนที่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานที่ท างาน รายได้เดือนละ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
12. คู่สมรสข้าพเจ้า(ถ้ามี) ชื่อ -  สกุล……………………………………  ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่  อายุ……...…ปี 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  ………………………………………………………………………………………..…........................ 
จบการศึกษาข้ันสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน………………………………………............................... 
อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง   ตําแหน่ง……………………………………………............... 
           หน้าที่………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ค้าขายโดยเป็น        เจ้าของร้าน        หาบเร่       เช่าร้าน    

                   ลักษณะสินค้า…………………………………………………………………………………………………….……… 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)………………………………………………………………………...…................. 
    เกษตรกร  ประเภท……………………………………  อ่ืนๆ………………………………………………………… 
           โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม…….....ไร่       เช่าที่  รวม……………..ไร่ 
รวมรายได้ปีละ………………………..………………………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……….……หมู่ที่……..……ตรอก/ซอย………………………ถนน...................………………….….………….. 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์………………………………………………………………………………………..... 

13.  ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ………………………….………...บาท  (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
14.  ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก…………………………………………………………………………………................. 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.........................................................มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น……….……… 
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15. ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) ชื่อ -  สกุล………………………………………………………………….……..อายุ……….…ปี   
เกี่ยวข้องกบัข้าพเจ้า โดยเป็น.....................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..............................................   
จบการศึกษาข้ันสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน……………………………….……….............................. 
อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง   ตําแหน่ง……………………………………………............... 
         หน้าที…่………………………………………………………………………………………………………..……………. 
    ค้าขายโดยเป็น        เจ้าของร้าน        หาบเร่       เช่าร้าน    
                      ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………………………………………. 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)………………………………………………………………………...…................. 
    เกษตรกร  ประเภท……………………………………  อ่ืนๆ…………………………………………………..…… 
         โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม…….....ไร่       เช่าทีดิ่น  รวม……………..ไร่ 
                                อ่ืน ๆ (ให้ระบุ........................................................................) 
รวมรายได้ปีละ………………………..………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที …...…หมู่ที่……….……ตรอก/ซอย…………ถนน.......……………ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์..................................
โทรศัพทบ์้าน…………………………….……..โทรศัพท์มือถือ......................................................... ................................. 

16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
16.1  เงินกู้ยืมท่ีจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา*  หน่วย:บาท 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม 
16.1.1 ค่าเล่าเรียนตามทีส่ถานศึกษาเรียกเก็บ   -  

16.1.2 ค่าใช่จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรยีกเก็บ 

- - - - 

16.1  รวมเงิน(บาท)  
16.2  เงินกู้ยืมท่ีจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ค่าครองชีพ (ค่าที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กู้ 
        ตามวงเงินที่กําหนดไว้ในแต่ละรายและในแต่ระระดับการศึกษา* 
16.2.1 ค่าครองชีพ  เดือนละ  2,200  บาท เป็นเวลา 12 เดือน (แบ่งเป็นภาคเรยีนๆ ละ 6 เดือน) 26,400 

16.1 และ 16.2 รวมทั้งสิ้น(บาท)  

 
 หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา…………………………….………….………………เลขที่บัญช…ี………………………………………………….. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังวา่ได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พรอ้มนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ 
เพี่อประกอบการพิจารณาแล้ว  จํานวน…………………รายการ (นับเอกสารนอกเหนือจากแบบคาํขอกู้ยืมฉนับนี้เท่านั้น) 
 

ลงชื่อ………………………………………………ผู้ขอกู้ยืม 
                                (……………………………………………..…) 

                     วันที่……..เดอืน………….….………..พ.ศ………..…… 
*ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ก าหนดขอบเขตการให้กู้ยมืเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษาน้ัน ๆ 
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แผนผังแสดงทีต่ั้งที่อยูอ่าศยัของผูกู้้ยืมหรือ บดิา-มารดา  หรอืผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ  หรือคู่สมรส 
***  โปรดแสดงแผนผังให้ถกูต้อง ชดัเจนและเข้าใจงา่ย  *** 

 

ชื่อหมู่บ้าน....................................เลขที่........................หมู่ที่................ซอย..........................ตําบล................................................ 
อําเภอ.....................................จังหวัด..................................โทรศัพท์.......................................... (ระบุระยะทางของถนนทุกสาย) 



กยศ. 101-6 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรกึษา(กยศ.103) 

(อาจารย์ที่ปรกึษาประจ าสาขาวชิาตามค าสั่ง) 
----------------------------------- 

 
 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง่…………………………………………….….ประจาํภาควิชา/สาขา……………………………………...……………………………..
คณะ………………………………………………………………เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ………...……………………………………………. 
โปรแกรมวิชา.......................................................................ชั้นปีที ่........ รหัสนักศึกษา............................................... 
  

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรกึษา(เขียนดว้ยตัวบรรจงโดยวธิีการสัมภาษณ์) 
.............………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
  
 
 

ลงชื่อ………………………………………………………อาจารย์ทีป่รึกษา 
        (……………………………………………………) 
    วนัที…่……...เดือน...………………….พ.ศ. 2559 

 
 
หมายเหต ุ  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเขียนความคดิเห็นดว้ยลายมือของตัวเองเทา่นั้น(ห้ามส าเนา) 
 



กยศ. 101-7 
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) 

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

 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………..ตําแหน่ง…………………………….…………………………….. 
สังกัด............................................................................สถานท่ีทํางาน………………………………………………………………….…….…เลขท่ี……………..... 
หมู่ที่……… ตรอก/ซอย………………….…….ถนน………………………….….ตําบล/แขวง………….………………..….อําเภอ/เขต…………………..……………...
จังหวัด…………………………………………..รหสัไปรษณีย…์…………………โทรศัพท…์………………………………… มือถือ ................................................ 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................................. ผู้ขอกู้ยืม 
ประกอบอาชีพ ................................................................. สถานท่ีทํางาน ..................................................................................  เลขท่ี ...........  
หมู่ที่……… ตรอก/ซอย………………….…….ถนน………………………….….ตําบล/แขวง………….………………..….อําเภอ/เขต…………………..……………...
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………โทรศัพท…์………………………………… มีรายได้ปลีะ .................................. บาท 
  คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน   ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่      ประกอบอาชีพ……………………………..…………………………
สถานท่ีทํางาน………………………………..………………………….เลขท่ี………..หมู่ที…่………ตรอก/ซอย…………..…………ถนน……………………………….….
ตําบล/แขวง…………..………………………...อําเภอ/เขต………………………..….จังหวัด……………….……………..รหัสไปรษณีย…์……………….
โทรศัพท…์……………….......มีรายได้ปีละ………………………………… บาท 
 บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน      ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่      ประกอบอาชีพ……………………………..…………………………
สถานท่ีทํางาน………………………………..………………………….เลขท่ี………..หมู่ที…่………ตรอก/ซอย…………..…………ถนน……………………………….….
ตําบล/แขวง…………..………………………...อําเภอ/เขต………………………..……………..….จังหวัด……………….……………..รหัสไปรษณีย…์……………….
โทรศัพท…์……………….......มีรายได้ปีละ………………………………… บาท 
 มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน      ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่      ประกอบอาชีพ……………………………..…………………………
สถานท่ีทํางาน………………………………..………………………….เลขท่ี………..หมู่ที…่………ตรอก/ซอย…………..…………ถนน……………………………….….
ตําบล/แขวง…………..…………..……………...อําเภอ/เขต……………………………….……..….จังหวัด……………….……………..รหัสไปรษณีย…์……………….
โทรศัพท…์……………….......มีรายได้ปีละ………………………………… บาท 
 ผู้ปกครอง (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา) ของผู้ขอกู้ยืมเงิน      ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่ ประกอบอาชีพ……………………………..……
สถานท่ีทํางาน………………………………..………………………….เลขท่ี………..หมู่ที…่………ตรอก/ซอย…………..…………ถนน……………………………….….
ตําบล/แขวง…………..………………………...อําเภอ/เขต………………………..….จังหวัด……………….……………..รหัสไปรษณีย…์……………….
โทรศัพท…์………………....... มีรายได้ปีละ………………………………… บาท 

รายได้รวมท้ังสิ้น ............................................... บาทต่อปี 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง   หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรบัรองข้อความอันเป็นเท็จ  
ข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นแก่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

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

                              ตําแหน่ง…………………………….………………..………………. 
 
หมายเหตุ  :  การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 

1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ข้าราชการครู ทหาร ตํารวจ หรืออ่ืนๆ  
2. หัวหน้าสถานศกึษาที่ผู้ขอกู้ยมืเงินศึกษาอยู่ 
3. นอกเหนือจากนี้ ให้ผู้ปฏิบตัิงานกองทุนประจําสถานศึกษาพิจารณาตามกฎ ระเบียบกองทุนฯ 
(แนบสําเนาบัตรประจาํตัวเจา้หน้าที่ของรัฐหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับรองรายได้ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 

 
 
 
 
 
 



กยศ. 101-8 
ภาพถ่ายบา้นของนักศึกษาผู้ขอกูย้ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ีอการศึกษา   

ภาพที่ 1  ภาพถ่ายระยะใกล้  ให้เห็นเลขที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  ภาพถ่ายระยะไกล  ให้เห็นรูปบ้านทั้งหลัง(โดยอนุโลม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นบ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินจริงทุกประการ 

หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันใดเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

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

               ตําแหน่ง………………….……………………………….……….………. 
 
หมายเหตุ  :  ผู้รับรองเป็นบุคคลเดียวกับผูร้ับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) 

 
 

 

 

 

 

(ติดภาพด้วยกาวให้เรียบร้อย และมั่นคง) 
อย่าติดภาพถ่ายเกินขอบของกรอบสีเหลี่ยม 

 

 

 

 
 

(ติดภาพด้วยกาวให้เรียบร้อย และมั่นคง) 
อย่าติดภาพถ่ายเกินขอบของกรอบสีเหลี่ยม 

 



 
 

กยศ. 101-9 
หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน 

กองทุนเงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา 
 
ค าชี้แจง   หนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     1.ผู้ขอกู้ยืม ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา หรือขาดการติดต่อกับบิดามารดาและมีท่ีอยู่ในความดูแลของผู้อุปการะ 
ท่ีไม่ใช่บิดามารดา 
     2.บิดามารดาของผู้ขอกู้ยืม แยกกันอยู่หรือแยกทางกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนอย่าหรือไม่จดทะเบียนสมรสมาก่อน 

********************************************************************************************** 
วันที…่……..เดือน……………………………พ.ศ…………… 

 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..ตําแหน่ง……………………………………………….. 
สังกัด .............................................................................สถานที่ทาํงาน……………………………………………………....………
เลขที…่……….……….หมู่ที…่………ตรอก/ซอย………….…….ถนน……………………….….ตําบล/แขวง………………………..…….
อําเภอ/เขต………..……………………………......จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย…์………………………...
โทรศัพท…์…………………………………………... 

ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………   มีสถานภาพครอบครัว   
   บดิามารดา แยกกนัอยู่หรือแยกทางกัน โดยไมไ่ดจ้ดทะเบียนหย่าหรือไม่ได้สมรสมาก่อน    
   ไม่ได้อยู่กับบิดามารดาหรือขาดการตดิต่อกับบิดามารดา ตั้งแต่อายุ ......... ปี 

โดยปัจจบุัน อยู่ในความอปุการะ(ที่มิใช่บดิา-มารดา) ของ……………………………….………………..………………………….……    
ประกอบอาชีพ………………………………………..…………………สถานที่ทาํงาน………………..………………………………………….. 
เลขที…่……..หมู่ที…่………ตรอก/ซอย…………..ถนน…………………………….…….ตําบล/แขวง…………..…………………………. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………..…..…………..รหัสไปรษณีย์……………….โทรศัพท…์………………........... 
มีความสัมพันธ์กับผู้ขอกูโ้ดยเป็น ...................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง   หากปรากฏภายหลังว่าไดม้ีการรับรอง
ข้อความอนัเปน็เท็จ  ขา้พเจา้ยินยอมรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงนิกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………………. 
        (………………………………………………………..……) 
ตําแหนง่…………………………………………..………………. 

 
หมายเหตุ  :  การรับรองสถานภาพของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 

1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ข้าราชการครู ทหาร ตํารวจ หรืออ่ืนๆ  
2. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยมืเงินศึกษาอยู่ 
3. นอกเหนือจากนี้ ให้ผู้ปฏิบตัิงานกองทุนประจําสถานศึกษาพิจารณาตามกฎ ระเบียบกองทุนฯ 
(แนบสําเนาบัตรประจาํตัวเจา้หน้าที่ของรัฐหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับรองรายได้ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 

 


