
 กยศ.101

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น

แบบคำขอกู้

แบบคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562
สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

61/99ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ

(กยศ.เดิม)

(กรอ.เดิม)

ข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน

1. ชื่อ...............................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด.................../....................................../...................อายุ................ปีนายรักเรียน รู้ชอบ 01 มกราคม 2544 18

สัญชาติ..............................................เชื้อชาติ..............................................เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.................................................ไทย ไทย 1111111111111

นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา..........................................ชั้นปีที่...................คณะ................................................................................ปริญญาตรี (4ปี) 2 คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา............................................................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.....................พยาบาลศาสตร์ (4 ปี) 3.5

รหัสประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา......................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................6241111111 -

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...............................................ถนน...........................................100 1 วิถี1 มิตรภาพ1

ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................................มิตรแท้ ดีงาม สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์.....................................................โทรศัพท์..................................................................71110 0811111111,0855555551

3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย..................................................ถนน..............................................85 3 - -

ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................ท่าพระ ท่าไม้ นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์.....................................................โทรศัพท์..................................................................73111 0811111111

4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก.........................................................................................................................................-

คณะ................................................................................สาชาวิชา....................................................................................................- -

ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

5.         เคยได้รับทุนการศึกษา

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จำนวนเงิน

2561  ทุนภายใน  ทุน 84 พรรษาฯ 20,000 -.

2560  ทุนภายใน	  ทุนความดี 30,000 -.

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา

6.         เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ.

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ สถานศึกษา เงินที่กู้ยืม

2561 ป.ตรี 1  มรภ.นครปฐม กรอ. 42,000 -.

2560 ม.ปลาย 6  รร.วัดท่าไม้ กยศ. 26,400 -.

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาเป็นผู้กู้ กยศ.ใหม่ของมหาวิทยาลัย
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7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก...................................................................................................................................................นายสมรัก รักดี , นางวิเชียร รักดี

มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น................................................................................................................................................................บิดา , มารดา

8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ................................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)4,000

ข้อมูลบิดา-มารดา

9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ..............................................................................................................       ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่  อายุ............ปีนายสมรัก รักดี 55

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน......................................................................................................................................................................1111111111112

จบการศึกษาสูงสุดในระดับ....................................................จากสถานศึกษา.............................................................................................ป.4 รร.วัดท่าไม้

อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ตำแหน่ง........................................................................................-

สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................-

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท  ตำแหน่ง.............................................................................................................................................ภารโรง

สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................-

ค้าขาย  โดยเป็น       เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย       เช่าร้าน

ลักษณะสินค้า............................................................................................................................................................................-

รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................................................................-

เกษตรกร  ประเภท....................................................................................................................................................................ทำไร่ข้าวโพด

     โดย        เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.................................................ไร่        เช่าที่ดิน รวม.................................................ไร่1 0

รายได้ปีละ....................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)40,000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย..................................................ถนน................................................85 3 - -

ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................ท่าพระ ท่าไม้ นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์.....................................................โทรศัพท์.............................................................73111 -

10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ........................................................................................................       ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่  อายุ............ปีนางวิเชียร 45

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน......................................................................................................................................................................1111111111113

จบการศึกษาสูงสุดในระดับ....................................................จากสถานศึกษา.............................................................................................ป.ตรี ม.ราชภัฏเพชรบุรี

อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ตำแหน่ง........................................................................................พยาบาลวิชาชีพ

สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................รพ.สนามจันทร์

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท  ตำแหน่ง.............................................................................................................................................-

สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................-

ค้าขาย  โดยเป็น       เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย       เช่าร้าน

ลักษณะสินค้า............................................................................................................................................................................-

รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................................................................-

เกษตรกร  ประเภท....................................................................................................................................................................-

     โดย        เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.................................................ไร่        เช่าที่ดิน รวม.................................................ไร่0 0

รายได้ปีละ....................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)120,000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย..................................................ถนน................................................85 3 - -

ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................ท่าพระ ท่าไม้ นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์.....................................................โทรศัพท์.............................................................73111 -
11. สถานภาพการสมรสของบิดามารดา

       อยู่ด้วยกัน                     หย่า                     แยกกันอยู่ตามอาชีพ

       อื่นๆ ระบุ..............................................................................................................................................................................................-
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12. พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม)....................คน เป็นชาย....................คน เป็นหญิง....................คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่....................

มีพี่น้องกำลังศึกษาอยู่รวม....................คน คือ

3 2 1 1

2

คนที่ เพศ อายุ ชั้นปี สถานศึกษา

1 ชาย 20 2  มรภ.นครปฐม

2 หญิง 15 3  รร.วัดท่าไม้

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม....................คน1

คนที่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานที่ทำงาน รายได้เดือนละ

1 ชาย 19  ม.6  โรงงานบ้านแพ้ว  40,000 -.

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)

14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้าชื่อ.............................................................................................เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น..................................- -

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน......................................................................................................................................................................-

จบการศึกษาสูงสุดในระดับ....................................................จากสถานศึกษา.............................................................................................- -

อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ตำแหน่ง........................................................................................-

สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................-

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท  ตำแหน่ง.............................................................................................................................................-

สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................-

ค้าขาย  โดยเป็น       เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย       เช่าร้าน

ลักษณะสินค้า............................................................................................................................................................................-

รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................................................................-

เกษตรกร  ประเภท....................................................................................................................................................................-

     โดย        เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.................................................ไร่        เช่าที่ดิน รวม.................................................ไร่0 0

รายได้ปีละ....................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)0

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย..................................................ถนน................................................- - - -

ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................- - ไม่ระบุ

รหัสไปรษณีย์.....................................................โทรศัพท์.............................................................- -
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)

15. ผู้ปกครองของข้าพเจ้าชื่อ.............................................................................................       ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่  อายุ............ปี- 0

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน......................................................................................................................................................................-

จบการศึกษาสูงสุดในระดับ....................................................จากสถานศึกษา.............................................................................................- -

อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ตำแหน่ง........................................................................................-

สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................-

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท  ตำแหน่ง.............................................................................................................................................-

สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................-

ค้าขาย  โดยเป็น       เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย       เช่าร้าน

ลักษณะสินค้า............................................................................................................................................................................-

รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................................................................-

เกษตรกร  ประเภท....................................................................................................................................................................-

     โดย        เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.................................................ไร่        เช่าที่ดิน รวม.................................................ไร่0 0

รายได้ปีละ....................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)0

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย..................................................ถนน................................................- - - -

ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................- - ไม่ระบุ

รหัสไปรษณีย์.....................................................โทรศัพท์.............................................................- -

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

   ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้

          ค่าเล่าเรียน                      ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา               ค่าครองชีพ

   ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง

ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับความผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)

   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)

   เอกสารประกอบการรับรองรายได้

             มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)

             ไม่มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)

             พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)

   แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

   ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

   บันทึกกิจกรรมจิตอาสา

   หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)

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

                                                                                             ลงชื่อ............................................................
                                                                                                        (นายรักเรียน รู้ชอบ)
                                                                                        วันที่.......................เดือน............................พ.ศ..............



สำหรับผู้รับรองลงนาม

กยศ.102

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน

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

              ข้าพเจ้า...........................................................................................................ตำแหน่ง........................................................................นายณรงค์ คงมั่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

สังกัด........................................................................สถานที่ทำงาน.................................................................................เลขที่...............................- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 23 

หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย................................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง.................................................4 - - ท่าไม้

อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์..................................................ท่าไม้ นนทบุรี 73111 084-4447547

ขอรับรองว่า.........................................................................................................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงินนายรักเรียน รู้ชอบ

ประกอบอาชีพ........................................................................................สถานที่ทำงาน...........................................................................................- -

เลขที่..............................หมู่ที่............................ตรอก/ซอย......................................................ถนน........................................................................- - - -

ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต...........................................................................จังหวัด.................................................................- - ไม่ระบุ

รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์...........................................................................มีรายได้ปีละ....................................................บาท- - 0

               คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน           ถึงแก่กรรม           ยังมีชีวิตอยู่  ประกอบอาชีพ.............................................................................

สถานที่ทำงาน......................................................................เลขที่........................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...................................................- - - -

ถนน.......................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด..................................................- - - ไม่ระบุ

รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์...........................................................................มีรายได้ปีละ....................................................บาท- - 0

               บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน              ถึงแก่กรรม           ยังมีชีวิตอยู่  ประกอบอาชีพ.............................................................................พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท เกษตรกร

สถานที่ทำงาน......................................................................เลขที่........................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...................................................รร.วัดท่าไม้ 70 10 -

ถนน.......................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด..................................................- ท่าไม้ ท่าไม้ นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์...........................................................................มีรายได้ปีละ....................................................บาท73111 0877775757 40,000

               มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน            ถึงแก่กรรม           ยังมีชีวิตอยู่  ประกอบอาชีพ.............................................................................รับราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ/พนง.องค์การของรัฐ 

สถานที่ทำงาน......................................................................เลขที่........................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...................................................รพ.สนามจันทร์ 85 5 สนามจันทร์

ถนน.......................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด..................................................- สนามจันทร์ เมือง นครปฐม

รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์...........................................................................มีรายได้ปีละ....................................................บาท73000 0855222222 120,000

  ผู้ปกครอง(ที่มิใช่บิดา-มารดา)ของผู้ขอกู้ยืมเงิน     ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่  ประกอบอาชีพ.............................................................................

สถานที่ทำงาน......................................................................เลขที่........................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...................................................- - - -

ถนน.......................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด..................................................- - - ไม่ระบุ

รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์...........................................................................มีรายได้ปีละ....................................................บาท- - 0

รวมรายได้ครอบครัวทั้งสิ้น....................................................บาท160,000

               ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ

อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลงชื่อ......................................................

(นายณรงค์ คงมั่น)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่



สำหรับอาจารย์ที่คัดเลือกคุณสมบัติผู้กู้ลงนาม

กยศ.103

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา

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

              ข้าพเจ้า...........................................................................ตำแหน่ง..........................................................................

ทำการสอนประจำชั้น/ภาควิชา/สาขา.......................................................................................................................................

คณะ........................................................................................สถานที่ทำการสอน....................................................................

เป็นอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษาของ.............................................................................................................................

นักเรียน/นักศึกษา  ชั้นปีที่..........................ภาควิชา/สาขาวิชา................................................................................................

คณะ........................................................................................สถานที่ทำการสอน....................................................................

              ความเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา..................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................

(............................................................)

ตำแหน่ง............................................................

พยาบาลศาสตร์ (4 ปี)

คณะพยาบาลศาสตร์

นายรักเรียน รู้ชอบ

2 พยาบาลศาสตร์ (4 ปี)

คณะพยาบาลศาสตร์


