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วนัท่ี........เดือน.............พ.ศ........... กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา
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ท าการสอนประจ าชั้น/ภาควิชา/สาขา............................................................................................... (…………...…......……………………………)
คณะ..............................................................สถานท่ีท าการสอน....................................................... ต าแหน่ง.........................................................
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คณะ..............................................................สถานท่ีท าการสอน....................................................... 1. ข้าราชการระดบั  5 ขึน้ไป หรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือ
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ลงช่ือ...............................................................
        (..............................................................)

ต าแหน่ง...........................................................

                                                                                      

แบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกบัรายได้

ในอนาคต (กรอ.) หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้

1.   ข้อมูลการกู้ยมืเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

การเรียนการสอน (ภาคปกต/ิภาคพเิศษ)  .............................  ช้ันปีทีท่่านจะขอกู้  ..............................

3.    ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยมื

1. กองทุน กยศ.     □  เคย  ปีการศึกษา  ...................................    □  ไม่เคย
2. กองทุน กรอ.      ตั้งแต่ปีการศึกษา ....................................................

ช่ือสถานศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยซีีเทคแปซิฟิค ปีการศึกษา ................ ภาคการศึกษาที ่................
 ระดบั             .............................................   คณะ  ...............................-......................................

(3.6)  ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน        : …………………………………………………..
(3.5)   รหัสนักศึกษา                      : ……………………………………………….…..

ตัวอย่างการรับรองส าเนาถูกต้อง เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น

ระยะ เวลาการศึกษาตามหลกัสูตร   .............................  สาขาวชิา  .............................................................

หนังสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ทีป่รึกษา

(3.7)  เบอร์โทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้     : ………………………………………..

(3.3)   สกลุ                                      :  ………………………………………………….
(3.4)   วนัเดอืนปีเกดิ                      : ………….………………………………………..

(3.1)   เลขประจ าตัวประชาชน     : …………………………………………………
(3.2)   ช่ือ                                         :  ………………………………………………….

ส ำเนำถกูตอ้ง 

 

 
 

( นำยสำรัส  เกง่เรยีน ) 

ส ำเนำถกูตอ้ง 

 

 
 

( นำยสำรัส  เกง่เรยีน ) 



กยศ. 101-1

8. มารดาขา้พเจา้ช่ือ ………...…....………............…..........    οถึงแก่กรรม    οยงัมีชีวิตอยู ่อาย ุ................…...ปี 14. ขา้พเจา้ไดรั้บการอุปการะดา้นการเงินจาก ……….…..……เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ………..…….........…
 เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน …………..……จบการศึกษาขั้นสูงสุด …….……จากสถานศึกษา ……..…… เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน …………...…...……มีความสัมพนัธ์กบัขา้พเจา้โดยเป็น …….………………

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพมิพ์ อาชีพ ο รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ต  าแหน่ง ……………...……….หนา้ท่ี ……….………………… 15. ผูป้กครอง (กรณีท่ีไม่ใชบิ้ดา มารดา หรือพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดา หรือคูส่มรส)
1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว …..……………………………วนั/เดือน/ปีเกิด ....../….../….. อาย ุ….… ปี ο คา้ขาย โดยเป็น ο เจา้ของร้าน ο หาบเร่ ο เช่าร้านลกัษณะสินคา้ …………………….………………… ช่ือ …………...........................…สกลุ …………..………… เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น….………………...
สัญชาติ ………....… เช้ือชาติ …………..…. เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน …..….………………. ο รับจา้ง (ระบุงานให้ชดัเจน) ……………...……..……ο เกษตรกร ประเภท ………….…..………………
นกัเรียน/นกัศึกษาระดบั ………….ชั้นปีท่ี …....คณะ ………………คะแนนเฉล่ียสะสม …..……..       โดย ο เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม ………………….…….…… ไร่  ο เช่าท่ีรวม ……………….………… ไร่ ο คา้ขาย โดยเป็น ο เจา้ของร้าน ο หาบเร่ ο เช่าร้านลกัษณะสินคา้ …………………………………
รหสัประจ าตวันกัเรียน/นกัศึกษา ……...………. ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา ……...………………............ รายไดปี้ละ ……………………..………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) ο รับจา้ง (ระบุงานให้ชดัเจน) …………………ο เกษตรกร ประเภท ………………………………….
2. ภูมิล าเนาเดิม เลขท่ี …….…หมูท่ี่ …………ตรอก/ซอย ……………ถนน …………………....... ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี ……...........หมูท่ี่ …….......ถนน …................................……ต าบล/แขวง …......................……       โดย ο เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม …………..………… ไร่  ο เช่าท่ีรวม …………………… ไร่
ต าบล/แขวง ………อ าเภอ/เขต …………จงัหวดั ………รหสัไปรษณีย ์………โทรศพัท ์……….. อ าเภอ/เขต ………................…จงัหวดั ………............รหสัไปรษณีย ์……..………โทรศพัท ์……...…............... รายไดปี้ละ ……………………….…………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
3. ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี ....….หมูท่ี่ ..….ถนน ….……..ต าบล/แขวง ….........…อ าเภอ/เขต ……...…… 9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี …..............หมูท่ี่ ………....ถนน …...............................……ต าบล/แขวง …...............……
จงัหวดั ……………………..รหสัไปรษณีย ์……………….. โทรศพัท ์……………………… ο อยูด่ว้ยกนั ο หยา่ ο แยกกนัอยูต่ามอาชีพ อ าเภอ/เขต …..........................…จงัหวดั ……………............รหสัไปรษณีย ์…………โทรศพัท ์………...............
4. จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบั …สาขา ….………สถานศึกษา ……………ปีการศึกษา …………. ο อ่ืน ๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………… 16. ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูย้มืเงินเพ่ือใชใ้นการศึกษาจากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาดงัน้ี
5.  ο เคยไดรั้บทุนการศึกษา

ปีการศึกษา  ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 10. พ่ีนอ้งรวมบิดามารดา รวมผูข้อกูย้มืมี ...…คน ชาย ….…คน หญิง …..…คน ขา้พเจา้เป็นคนท่ี ……………... 16.1 เงินกูย้มืท่ีจ่ายเขา้บญัชีของสถานศึกษา ไดแ้ก่ คา่เล่าเรียนและคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา
มีพ่ีนอ้งก าลงัศึกษาอยูร่วม …………...……… คน คือ  * หน่วย: บาท ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 รวม 

คนท่ี  เพศ อาย ุ ชั้นปี สถานศึกษา 16.1.1 ค่าเล่าเรียนตามทีส่ถานศึกษาเรียกเกบ็ 
16.1.2 ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการศึกษาตามที่

     ο ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา สถานศึกษาเรียกเกบ็ 
16.1 รวม

6. ο เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา
คร้ังท่ี ปีการศึกษา ระดบัการศึกษา ชั้นปีท่ี  สถานศึกษา วงเงินกู้ 11. พ่ีนอ้งท่ีประกอบอาชีพแลว้รวม ..................................…คน คือ 16.2 เงินกูย้มืท่ีจ่ายเขา้บญัชีของนกัเรียน/นกัศึกษา ไดแ้ก่ คา่ครองชีพ (คา่ท่ีพกัและคา่ใชจ่้ายส่วนตวั) 

คนท่ี  เพศ อายุ  วฒิุการศึกษา  สถานท่ีท างาน รายไดเ้ดือนละ โดยให้กูต้ามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละรายและในแต่ละระดบัการศึกษา*

ο ไม่เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา 16.2.1 คา่ครองชีพ เดือนละ ................................บาท เป็นเวลา ..............................................เดือน 
16.1 และ 16.2 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท)

7. บิดาขา้พเจา้ช่ือ ……………………………… ο ถึงแก่กรรม ο ยงัมีชีวิตอยู ่อาย ุ………ปี หากขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาให้กูย้มืเงินเพ่ือการศึกษา ขา้พเจา้มีความประสงคเ์บิกจ่ายเงินจาก
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ……………………………… ……………………………….. 12. คูส่มรสขา้พเจา้ (ถา้มี) ช่ือ ………..................…………ο ถึงแก่กรรม ο ยงัมีชีวิตอยู ่อาย…ุ...……ปี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ……………………… จงัหวดั ………………………………
จบการศึกษาขั้นสูงสุด ………………………จากสถานศึกษา ………………………………. เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ………………...……จบการศึกษาขั้นสูงสุด ……..จากสถานศึกษา ……..…… ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความทั้งหมดน้ีเป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรอง
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ο รับจา้ง (ระบุงานให้ชดัเจน) …………………ο เกษตรกร ประเภท ……………………… ο รับจา้ง (ระบุงานให้ชดัเจน) ………………..………ο เกษตรกร ประเภท ………………..……………… เพ่ือประกอบการพิจารณาแลว้ จ  านวน …………………… รายการ
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13. ขา้พเจา้ไดรั้บคา่ใชจ่้ายเดือนละ …………………………………. บาท (นอกเหนือจากคา่เล่าเรียน) *ตามท่ีระบไุวใ้นประกาศคณะกรรมการกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา เร่ือง ก าหนดขอบเขตการใหกู้ย้มืเงินเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษานั้นๆ
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ประจ าปีการศึกษา ……………..
สถานศึกษา....................................................

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา
แบบค าขอกู้ยมืเงิน ตดิรปูถำ่ยของผูย้ืน่

ค ำขอกู ้ 



แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของนักศึกษาและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เขียนแผนที่บ้านเริ่มจากจังหวัดที่นักศึกษาอยู่ ไปยังบ้านของนักศึกษาตามภาพบ้านที่นักศึกษาให้มา

อย่างละเอียด เนื่องจากต้องมีการตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านหลังนี้สร้างมาแล้ว......................ป ีนักศึกษามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้าน คือ........................................

อธิบายลักษณะของบ้าน.......................................................................................................... ........................... 
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ภาพถ่ายบ้านนักศึกษา 


