
กยศ.101 

แบบคําขอกูยืมเงิน 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ประจําปการศึกษา......................... 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

 

ขาพเจามีความประสงคขอกูยืมเงิน ดังน้ี 

 ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (กยศ.เดิม) 

 ลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เปนความตองการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

 

ขอมูลผูขอกูยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว........................................................วัน/เดือน/ปเกิด.............../............/............. อายุ .............. ป 

    สัญชาติ .................... เชื้อชาติ ...................... เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ........................................................... 

    นักเรียน/นักศึกษาระดบัการศึกษา .................................. ชั้นปที่ ............... คณะ .................................................... 

    สาขาวชิา ....................................................................... คะแนนเฉลี่ยสะสมปการศึกษากอนที่จะขอกู .................... 

    รหัสประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา ................................................ ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ............................................ 

2. ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที ่................. หมูที่ ............ ตรอก/ซอย ................................. ถนน ............................... 

    ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................... 

    รหัสไปรษณีย .......................................... โทรศัพทมือถือ .................................................... 

3. ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ................. หมูที ่............ ตรอก/ซอย ................................. ถนน .............................................. 

    ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................... 

    รหัสไปรษณีย .......................................... โทรศัพทมือถือ .................................................... 

4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

    เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก ........................................................................................................... 

        คณะ ............................................................................. สาขาวชิา ....................................................................... 

    ไมเคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.  เคยไดรับทุนการศึกษา 

ปการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน 

    

    

    

     ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 

6. เคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  กยศ.    กรอ. 

ปการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปที ่ สถานศึกษา เงินที่กูยืม 

     

     

     

     ไมเคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
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7. ขาพเจาไดรับการอุปการะดานการเงนิจาก ..................................................................................................................... 

    มีความสัมพันธกับขาพเจาโดยเปน ................................................................................................................................. 

8. ขาพเจาไดรับคาใชจายเดือนละ ..................................................... บาท (นอกเหนือจากคาเลาเรยีน) 

ขอมูลบิดา – มารดา  

9. บิดาขาพเจาชื่อ ..............................................................................  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู อายุ .................. ป 

   เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ........................................................................................................................................... 

   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ ............................................... จากสถานศึกษา .................................................................... 

   อาชีพ  รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานองคการของรัฐ ตําแหนง ................................................................ 

        สถานท่ีทํางาน ................................................................................................................................................. 

            พนักงาน/ลูกจางบริษัท ตําแหนง ..................................................................................................................... 

                สถานท่ีทํางาน .................................................................................................................................................. 

            คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร/แผงลอย  เชาราน 

                ลักษณะสินคา ................................................................................................................................................... 

            รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน) .............................................................................................................................. 

            เกษตรกร ประเภท .......................................................................................................................................... 

                โดย  เปนเจาของท่ีดิน รวม ..................................... ไร          เชาท่ีรวม ....................................... ไร 

  รายไดปละ ........................................... บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

  ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี .............. หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .................................................. 

  ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด .................................................. 

  รหัสไปรษณีย .......................................... โทรศัพทมือถือ .................................................... 

10. มารดาขาพเจาชื่อ ........................................................................  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู อายุ .................. ป 

   เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน .......................................................................................................................................... 

   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ ................................................. จากสถานศกึษา .................................................................. 

   อาชีพ  รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานองคการของรัฐ ตําแหนง ............................................................... 

        สถานท่ีทํางาน ................................................................................................................................................. 

            พนักงาน/ลูกจางบริษัท ตําแหนง ..................................................................................................................... 

                สถานท่ีทํางาน .................................................................................................................................................. 

            คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร/แผงลอย  เชาราน 

                ลักษณะสินคา ................................................................................................................................................... 

            รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน) .............................................................................................................................. 

            เกษตรกร ประเภท ........................................................................................................................................... 

                โดย  เปนเจาของท่ีดิน รวม .................................... ไร          เชาที่รวม ........................................ ไร 

  รายไดปละ ........................................... บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

  ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี .............. หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ................................................... 

  ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ..................................................... 

  รหัสไปรษณีย .......................................... โทรศัพทมือถือ ....... .............................................. 

11. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

      อยูดวยกัน    หยา    แยกกันอยูตามอาชีพ 

      อื่นๆ ระบุ ..............................................................................................................................................................  
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12. พี่นองรวมบิดามารดา (รวมผูขอกูยืม) .......... คน เปนชาย .......... คน เปนหญิง ........... คน ขาพเจาเปนคนที่ ....... 

     มีพี่นองกําลังศึกษาอยูรวม ................ คน คือ 

คนที่ เพศ อายุ ชั้นป สถานศึกษา 

     

     

     

     

13. พี่นองที่ประกอบอาชีพแลว รวม ................. คน คือ 

คนที่ เพศ อายุ ชั้นป สถานศึกษา 

     

     

     

     

 

ขอมูลผูปกครอง (กรณีที่ไมใชบดิา มารดา) 

14. ผูปกครองของขาพเจา ชื่อ .................................. สกุล .................................. เก่ียวของกับขาพเจาโดยเปน ........... 

     เลขที่บัตรประจาํตัวประชาชน ................................................................................................................................. 

     จบการศึกษาสงูสุดในระดับ ................................................. จากสถานศึกษา ........................................................ 

     อาชีพ  รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองคการของรัฐ ตําแหนง ...................................................... 

        สถานทีท่ํางาน .......................................................................................................................................... 

             พนักงาน/ลูกจางบริษัท ตําแหนง ............................................................................................................ 

                สถานทีท่ํางาน ........................................................................................................................................... 

             คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร/แผงลอย  เชาราน 

                ลักษณะสนิคา ........................................................................................................................................... 

             รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน) ....................................................................................................................... 

             เกษตรกร ประเภท ................................................................................................................................... 

                โดย  เปนเจาของที่ดิน รวม ................................. ไร          เชาที่รวม ..................................... ไร 

    รายไดปละ ........................................... บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

    ที่อยูปจจุบนั เลขที่ .............. หมูที ่............... ตรอก/ซอย ................................. ถนน .............................................. 

    ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ................................................... 

    รหัสไปรษณีย .......................................... โทรศัพทมือถือ .................................................... 
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ขอมูลคูสมรสของผูขอกูยืมเงิน (ถามี) 

15. คูสมรสขาพเจา ชื่อ ......................................................................  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวติอยู อายุ .................. ป 

     เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ...................................................................................................................................... 

     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ ................................................ จากสถานศึกษา ................................................................ 

     อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานองคการของรฐั ตําแหนง ............................................................. 

          สถานท่ีทํางาน .............................................................................................................................................. 

              พนักงาน/ลูกจางบริษัท ตําแหนง ................................................................................................................. 

                  สถานท่ีทํางาน .............................................................................................................................................. 

              คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร/แผงลอย  เชาราน 

                 ลักษณะสินคา ............................................................................................................................................... 

              รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน) ........................................................................................................................... 

              เกษตรกร ประเภท ........................................................................................................................................ 

                โดย  เปนเจาของท่ีดิน รวม .................................... ไร          เชาที่รวม ........................................ ไร 

  รายไดปละ ........................................... บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

  ที่อยูปจจุบัน เลขท่ี .............. หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ................................................... 

  ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ..................................................... 

  รหัสไปรษณีย .......................................... โทรศัพทมือถือ ....... .............................................. 

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

 ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพ่ือใชในการศกึษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

    คาเลาเรียน   คาใชจายที่เกี่ยวเนือ่งกบัการศึกษา   คาครองชีพ 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความทั้งหมดนี้เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความ        อัน

เปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พรอมนี้ 

ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแลว ไดแก 

  แบบคําขอกูยืมเงิน ที่ พิมพออกจากระบบ e-studentloan  จํานวน 1 ฉบับ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอกูยืมเงิน  จํานวน 2 ฉบับ 

  สําเนาทะเบียนบานของบิดา , มารดา หรือผูปกครอง   จํานวน 2 ฉบับ 

  สําเนาทะเบียนบานของผูย่ืนคําขอกูยืมเงิน    จํานวน 2 ฉบับ 

  สําเนาทะเบียนบานของบิดา , มารดา หรือผูปกครอง   จํานวน 2 ฉบับ 

  เอกสารประกอบการรับรองรายได 

   มีรายไดประจํา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน 

   ไมมีรายไดประจํา (หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม (แบบ กยศ.102)  

       พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการผูรับรองรายไดครอบครัว 

  แผนผังแสดงที่ต้ังของที่อยูอาศัย พรอมรูปถายที่อยูอาศัยของบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

  ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา 

  บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 

  หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารยแนะแนวหรืออาจารยที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103) 

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

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

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

 



 

ช่ือ.......................................................นามสกุล........................................................รหัสนักศึกษา.............................................. 

บานเลขท่ี...........หมู...............ถนน..........................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.........................................

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพทมือถือ..........................................................  

แผนผังแสดงแผนท่ีบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพถายบานพักอาศัยของนกัศึกษา (รูปถายตองมีรูป นักศึกษา บิดา มารดาหรือผูปกครอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืมเงิน 

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

 

ขาพเจา ……………………………………...…………………ตําแหนง ……………………………..….…………………………………..……… 

สังกัด...................................................สถานท่ีทํางาน ……………….…………………….…. เลขท่ี .…………….. หมูท่ี ……………………… 

ตรอก/ซอย ……………………….…………. ถนน …………………………………………… ตําบล/แขวง ……………………………...……………….. 

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ………………………..……. รหัสไปรษณีย …………….…....…โทรศัพท ……………..………. 

ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................................ผูขอกูยมืเงิน 

ประกอบอาชีพ....................................................................สถานท่ีทํางาน................................................................................... 

เลขท่ี …….……. หมูท่ี ……………………..……. ตรอก/ซอย …………..……………… ถนน ……………………………..……..…………………. 

ตําบล/แขวง …………………………… อําเภอ/เขต ……………….……………………….……….…… จังหวัด ……………………………….………. 

รหัสไปรษณีย ………………………….. โทรศัพท …………………..……………………. มีรายไดปละ ………..……….…………….……บาท 

คูสมรสของผูขอกูยืมเงิน       ถึงแกกรรม           ยังมีชีวิตอยู     ประกอบอาชีพ ……………………..…..………… 

สถานท่ีทํางาน …………………………………….……..เลขท่ี ………… หมูท่ี ……………….…… ตรอก/ซอย ……………………………..………… 

ถนน ……………………ตําบล/แขวง …………………………… อําเภอ/เขต ………………………….…… จังหวัด ………………………..…………. 

รหัสไปรษณีย ……………………….……….. โทรศัพท ……………………………………. มีรายไดปละ ………..……………..………….……บาท                

บิดาของผูขอกูยืมเงิน         ถึงแกกรรม           ยังมีชีวิตอยู    ประกอบอาชีพ ……..…………………..…………… 

สถานท่ีทํางาน ………………..…………………….……..เลขท่ี ………… หมูท่ี ………………… ตรอก/ซอย ………………………….….………… 

ถนน ……………………ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต ………………………….…… จังหวัด ………………….……….……………. 

รหัสไปรษณีย ……………………….……….. โทรศัพท ……………………………………. มีรายไดปละ ………..……………………..….……บาท                

มารดาของผูขอกูยมืเงิน        ถึงแกกรรม           ยังมีชีวิตอยู     ประกอบอาชีพ …………………………………… 

สถานท่ีทํางาน ……………………………………….……..เลขท่ี ………… หมูท่ี …………………… ตรอก/ซอย …………………………….……… 

ถนน ……………………ตําบล/แขวง …………………………… อําเภอ/เขต ………………………….…… จังหวัด …………….…………………… 

รหัสไปรษณีย ……………………….……….. โทรศัพท ……………………………………. มีรายไดปละ ………..……………………..….……บาท                

 ผูปกครอง (ท่ีมิใชบิดา - มารดา) ของผูขอกูยืมเงิน   ถึงแกกรรม   ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ .…… 

สถานท่ีทํางาน ……………………………………….……..เลขท่ี …………… หมูท่ี ……………… ตรอก/ซอย …………………………….………… 

ถนน ……………………ตําบล/แขวง …………………………… อําเภอ/เขต ………………………….…… จังหวัด ………………….………………. 

รหัสไปรษณีย ……………………….…….. โทรศัพท …………………………………………. มีรายไดปละ …………………..…………….……บาท                

 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิ  หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง 

ขอความอันเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมรับผดิชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

  ลงช่ือ ……………………………….…………. 

                        (…………………………………………) 

           ตําแหนง …………………………………….… 

หมายเหต ุ  :   การรับรองรายไดของครอบครัวใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูรับรอง 

       1. เจาหนาท่ีของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตปิระจาํตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 

       2.  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

       3.  หัวหนาสถานศึกษาท่ีผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู 

 

 

 

กยศ.102 

 



 

 

 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว / อาจารยท่ีปรึกษา 

 

 

วันท่ี .....................เดอืน..............................พ.ศ...................... 

 

  ขาพเจา.....................................................ตําแหนง................................................................... 

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

คณะ.................................................................สถานท่ีทําการสอน....................................................................... 

เปนอาจารยแนะแนว / อาจารยท่ีปรึกษาของ...................................................................................................... 

นักเรียน / นักศึกษา  ชั้นปท่ี........................ภาควิชา / สาขาวิชา........................................................................ 

คณะ......................................................สถานท่ีทําการสอน................................................................................. 

  

  ความเห็นของอาจารยแนะแนว / อาจารยท่ีปรึกษา................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 

(ลงชื่อ)  ...................................................................... 

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

ตําแหนง...................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กยศ.103 



 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา  

เชียงราย 

บันทึกการเขารวมโครงการท่ีมุงจิตอาสา 

ปการศึกษา   25.......   

(ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอปการศึกษา)  

 

  
 
 
 
 

จิตอาสา 

    ชื่อ .......................................นามสกุล.........................................  

    คณะ.....................................สาขาวิชา........................................ 

    ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

                        หลักสูตร  4 ป เทียบโอน 

                        ชั้นปที่ 1 2 3 4 5 



 

บันทึกการเขารวมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุงจิตอาสา ปการศึกษา 25...... 

ชื่อ 

โครงการ /กิจกรรมจิตอาสา 

สถานท่ี 

ดําเนินโครงการ /กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป 

 
เวลา 

จํานวน

ชั่วโมง            

(รวม) /วัน 

ลักษณะของกจิกรรม 

(โดยละเอียด) 

ลายมือชื่อ  

ผูรับรอง            

(หัวหนาหนวยงานหรือผู

ท่ีไดรับมอบหมาย) 

ลายมือชื่อ 

ผูรับรอง 

(ผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


