แบบคาขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.)
1. ข้อมูลการกู้ยมื เงินกองทุนเพื่อการศึกษา
1. กองทุน กยศ. □ เคย ปี การศึกษา ................................... □ ไม่ เคย
2. กองทุน กรอ. ตั้งแต่ ปีการศึกษา ....................................................

2. ข้ อมูล

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ปี การศึกษา ................ ภาคการศึกษาที่ ................
ระดับ
............................................. คณะ ...............................-......................................
ระยะ เวลาการศึกษาตามหลักสู ตร ............................. สาขาวิชา .............................................................
การเรียนการสอน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ............................. ชั้นปี ทีท่ ่ านจะขอกู้ ..............................

3. ข้ อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยมื

(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)

เลขประจาตัวประชาชน : …………………………………………………
ชื่อ
: ………………………………………………….
สกุล
: ………………………………………………….
วันเดือนปี เกิด
: ………….………………………………………..

(3.5) รหัสนักศึกษา
: ……………………………………………….…..
(3.6) ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน : …………………………………………………..
(3.7) เบอร์ โทรศัพท์ ทสี่ ามารถติดต่ อได้ : ………………………………………..
ข้าพเจ้ าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้ เป็ นความจริง
ลงชื่อ .......................................................... ผู้ขอกู้ยมื
(.............................................................)
วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. .........................
กยศ.103

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ แนะแนว / อาจารย์ทปี่ รึกษา
วันที่........เดือน.............พ.ศ...........
ข้าพเจ้า........................................................ตาแหน่ง......................................
ทาการสอนประจาชั้น/ภาควิชา/สาขา...............................................................................................
คณะ..............................................................สถานที่ทาการสอน.......................................................
เป็ นอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึ กษาของ..................................................................................
นักเรี ยน / นักศึกษา ชั้นปี ที่....................ภาควิชา/สาขาวิชา..............................................................
คณะ..............................................................สถานที่ทาการสอน.......................................................
ความเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึ กษา...............................................
...........................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง...........................................................

หนังสื อรับรองรายได้ ของครอบครัวผู้ขอกู้
วันที่........เดือน.............พ.ศ...........
ข้าพเจ้า...............................................................ตาแหน่ง................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................เลขที.่ ....................หมูท่ ี่....................
ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................................ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................
โทรศัพท์...............................................................................
ขอรับรองว่าบิดาของ..................................................................
ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่
ประกอบอาชีพ....................................สถานที่ทางาน......................................เลขที.่ ..........หมูท่ ี่..........
ตรอก/ซอย................................ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................
โทรศัพท์............................................ มีรายได้ปีละ......................................................บาท
ขอรับรองว่ามารดาของ................................................................................... ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่

เติมเครื่องหมาย / ด้ านหน้ าเอกสารที่แนบส่ งและเรียงเอกสารตามหมายเลข 1 - 9
1. แบบคาขอกูย้ มื เงิน พร้อมติดรู ปถ่าย 1 นิ้ว 1 รู ป
2. สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้าน , ของนักศึกษา พร้อมสาเนาถูกต้อง อย่างละ 4 ชุด
3. สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้าน ,ของบิดาหรื อผูป้ กครองพร้อมสาเนาถูกต้อง อย่างละ 4 ชุด
4. สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้าน , ของมารดาหรื อคูส่ มรสผูป้ กครอง
พร้อมสาเนาถูกต้อง
อย่างละ 4 ชุด
5. สาเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง พร้อมสาเนาถูกต้อง
อย่างละ 4 ชุด

ประกอบอาชีพ.........................................สถานที่ทางาน................................เลขที.่ ........หมูท่ ี่............
ตรอก/ซอย..................................ถนน................................................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
โทรศัพท์................................................ มีรายได้ปีละ.............................................บาท
ขอรับรองว่าผูป้ กครองของ(มิใช่บิดา มารดา.................................................... ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่
ประกอบอาชีพ...................................สถานที่ทางาน..........................................เลขที.่ ........หมูท่ ี่..........
ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................
โทรศัพท์................................................. มีรายได้ปีละ...................................................................บาท

6. ใบรับรองผูป้ กครอง กรณี ที่ผปู ้ กครองไม่ใช้บิดา มารดา
7. สาเนาบัตรของผูร้ ับรองรายได้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8. สาเนาสมุดบัญชีหน้าแรก ธนาคารกรุ งไทย พร้อมสาเนาถูกต้อง
9. สาเนาใบ รบ. ที่ศึกษาจบ ที่ผา่ นมา
พร้อมสาเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ ง หากปรากฏภาย
หลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

4. บุคคลใดหย่ าให้ แนบใบหย่ าแทนใบทะเบียนสมรส
5. เอกสารทุกฉบับให้ ถ่ายเป็ น A4 มิฉะนั้นจะไม่ รับตรวจเอกสาร

ลงชื่อ …………………………………………..
(…………...…......……………………………)
ตาแหน่ง.........................................................
หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้ บุคคลดังต่ อไปนีเ้ ป็ นผู้รับรอง
1. ข้าราชการระดับ 5 ขึน้ ไป หรือตาแหน่ งเทียบเท่ า หรือ
2. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ
3. ผู้ปกครองท้ องถิน่ ระดับผู้ใหญ่ บ้านขีน้ ไป

อย่างละ
อย่างละ
อย่างละ
อย่างละ

4 ชุด
4 ชุด
4 ชุด
4 ชุด

หมายเหตุ
1. ผู้รับรองรายได้ให้ ใช้ สาเนาบัตรข้าราชการ
2. หากเป็ นผู้ใหญ่ บ้านใช้ บัตรผู้ใหญ่ บ้าน หรือบัตรประชาชนพร้ อมหนังสือแต่ งตั้ง
การเป็ นผู้ใหญ่ บ้าน
3. บุคคลใดถึงแก่ กรรมให้ แนบใบมรณบัตร

ตัวอย่ างการรับรองสาเนาถูกต้ อง เลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่ง เท่ านั้น
สำเนำถูกต ้อง

( นำยสำรัส เก่งเรียน )

หรือ

สำเนำถูกต ้อง

( นำยสำรัส เก่งเรียน )

กยศ. 101-1

แบบคาขอกู้ยมื เงิน
กองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพื่อการศึกษา
ประจาปี การศึกษา ……………..
สถานศึกษา....................................................

ติดรูปถ่ำยของผู ้ยืน
่
คำขอกู ้

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว …..……………………………วัน/เดือน/ปี เกิด ....../….../….. อายุ ….… ปี
สัญชาติ ………....… เชื้อชาติ …………..…. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน …..….……………….
นักเรี ยน/นักศึกษาระดับ ………….ชั้นปี ที่ …....คณะ ………………คะแนนเฉลี่ยสะสม …..……..
รหัสประจาตัวนักเรี ยน/นักศึกษา ……...………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา ……...………………............
2. ภูมิลาเนาเดิม เลขที่ …….…หมูท่ ี่ …………ตรอก/ซอย ……………ถนน ………………….......
ตาบล/แขวง ………อาเภอ/เขต …………จังหวัด ………รหัสไปรษณี ย ์ ………โทรศัพท์ ………..
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ ....….หมูท่ ี่ ..….ถนน ….……..ตาบล/แขวง ….........…อาเภอ/เขต ……...……
จังหวัด ……………………..รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ………………………
4. จบการศึกษาขั้นสู งสุ ดระดับ …สาขา ….………สถานศึกษา ……………ปี การศึกษา ………….
5. ο เคยได้รับทุนการศึกษา
ปี การศึกษา
ประเภท ชื่อทุนการศึกษา
จานวนเงิน

8. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………...…....………............….......... οถึงแก่กรรม οยังมีชีวิตอยู่ อายุ ................…...ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน …………..……จบการศึกษาขั้นสู งสุ ด …….……จากสถานศึกษา ……..……
อาชีพ ο รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ……………...……….หน้าที่ ……….…………………
ο ค้าขาย โดยเป็ น ο เจ้าของร้าน ο หาบเร่ ο เช่าร้านลักษณะสิ นค้า …………………….…………………
ο รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ……………...……..……ο เกษตรกร ประเภท ………….…..………………
โดย ο เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม ………………….…….…… ไร่ ο เช่าที่รวม ……………….………… ไร่
รายได้ปีละ ……………………..………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ……...........หมูท่ ี่ …….......ถนน …................................……ตาบล/แขวง …......................……
อาเภอ/เขต ………................…จังหวัด ………............รหัสไปรษณี ย ์ ……..………โทรศัพท์ ……...…...............
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
ο อยูด่ ว้ ยกัน ο หย่า ο แยกกันอยูต่ ามอาชีพ
ο อื่น ๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………

14. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……….…..……เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ………..…….........…
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน …………...…...……มีความสัมพันธ์กบั ข้าพเจ้าโดยเป็ น …….………………
15. ผูป้ กครอง (กรณี ที่ไม่ใช้บิดา มารดา หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หรื อคูส่ มรส)
ชื่อ …………...........................…สกุล …………..………… เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็ น….………………...
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ………………...…จบการศึกษาขั้นสู งสุ ด ………....… จากสถานศึกษา ……
ο ค้าขาย โดยเป็ น ο เจ้าของร้าน ο หาบเร่ ο เช่าร้านลักษณะสิ นค้า …………………………………
ο รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) …………………ο เกษตรกร ประเภท ………………………………….
โดย ο เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม …………..………… ไร่ ο เช่าที่รวม …………………… ไร่
รายได้ปีละ ……………………….…………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ …..............หมูท่ ี่ ………....ถนน …...............................……ตาบล/แขวง …...............……
อาเภอ/เขต …..........................…จังหวัด ……………............รหัสไปรษณี ย ์ …………โทรศัพท์ ………...............
16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูย้ มื เงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาดังนี้

10. พี่นอ้ งรวมบิดามารดา รวมผูข้ อกูย้ มื มี ...…คน ชาย ….…คน หญิง …..…คน ข้าพเจ้าเป็ นคนที่ ……………...
มีพี่นอ้ งกาลังศึกษาอยูร่ วม …………...……… คน คือ
คนที่
เพศ
อายุ
ชั้นปี
สถานศึกษา

16.1 เงินกูย้ มื ที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการศึกษา
* หน่วย: บาท
ภาคเรี ยนที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 3
16.1.1 ค่ าเล่ าเรียนตามทีส่ ถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1.2 ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1 รวม

ο ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. ο เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ครั้งที่
ปี การศึกษา ระดับการศึกษา

ชั้นปี ที่

สถานศึกษา

วงเงินกู้

11. พี่นอ้ งที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ..................................…คน คือ
คนที่
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา

สถานที่ทางาน

16.2 เงินกูย้ มื ที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรี ยน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายส่ วนตัว)
รายได้เดือนละ โดยให้กตู้ ามวงเงินที่กาหนดไว้ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา*

ο ไม่เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
7. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ……………………………… ο ถึงแก่กรรม ο ยังมีชีวิตอยู่ อายุ ………ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ……………………………… ………………………………..
จบการศึกษาขั้นสู งสุ ด ………………………จากสถานศึกษา ……………………………….
อาชีพ ο รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ………………………หน้าที่…………...
ο ค้าขาย โดยเป็ น ο เจ้าของร้าน ο หาบเร่ ο เช่าร้านลักษณะสิ นค้า ………………………
ο รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) …………………ο เกษตรกร ประเภท ………………………
โดย ο เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม ……………… ไร่ ο เช่าที่รวม …………………… ไร่
รายได้ปีละ …………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ …..........หมูท่ ี่ .....ถนน ….....................……ตาบล/แขวง …...............……
อาเภอ/เขต …...............…จังหวัด ……..........รหัสไปรษณี ย ์ …………โทรศัพท์ ………...............

12. คูส่ มรสข้าพเจ้า (ถ้ามี) ชื่อ ………..................…………ο ถึงแก่กรรม ο ยังมีชีวิตอยู่ อายุ…...……ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ………………...……จบการศึกษาขั้นสู งสุ ด ……..จากสถานศึกษา ……..……
อาชีพ ο รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง …………….……………หน้าที่…………………...…...
ο ค้าขาย โดยเป็ น ο เจ้าของร้าน ο หาบเร่ ο เช้าร้านลักษณะสิ นค้า ……………………….………………
ο รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ………………..………ο เกษตรกร ประเภท ………………..………………
โดย ο เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม …………………...……...… ไร่ ο เช่าที่รวม …………....…………… ไร่
รายได้ปีละ ………………………...……บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ี จจุบนั เลขที่ …......หมูท่ ี่ ….....ถนน …............................……ตาบล/แขวง ……........................……
อาเภอ/เขต ….................…จังหวัด ………….............รหัสไปรษณี ย ์ ……….……โทรศัพท์………............
13. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ …………………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรี ยน)

16.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ ................................บาท เป็ นเวลา ..............................................เดือน
16.1 และ 16.2 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กยู้ มื เงินเพื่อการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา ……………………… จังหวัด ………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้ เป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็ นเท็จข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว จานวน …………………… รายการ
ลงชื่อ …………………………………………..
(…………...………………………………)
วันที่ ........... เดือน...............................พ.ศ..................
*ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา เรื่ อง กาหนดขอบเขตการให้กยู้ มื เงินเพื่อการศึกษาประจาปี การศึกษานั้นๆ

รวม

แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของนักศึกษาและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ

หมายเหตุ เขียนแผนที่บ้านเริ่มจากจังหวัดที่นักศึกษาอยู่ ไปยังบ้านของนักศึกษาตามภาพบ้านที่นักศึกษาให้มา
อย่างละเอียด เนื่องจากต้องมีการตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

ภาพถ่ายบ้านนักศึกษา

บ้านหลังนี้สร้างมาแล้ว......................ปี นักศึกษามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้าน คือ........................................
อธิบายลักษณะของบ้าน.....................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

