
 
แบบค ำขอกูย้มืเงนิกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่กำรศึกษำ     

ประจ ำปกีำรศกึษำ ............................. 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ เชียงรำย 

 

ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคข์อกูย้มืเงนิ ดงันี้ 
 □  ลักษณะที่ 1 นักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
 □  ลักษณะที่ 2 นักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.เดิม) 
ขอ้มูลผูข้อกูย้มืเงนิ 
1. ชื่อ นำย/นำงสำว/อื่นๆ.................................................................. วัน/เดือน/ปีเกิด .........../.........../............. อำยุ .............. ป ี

สัญชำติ.......................... เชื้อชำติ.................... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ---- 
    นักศึกษำระดับกำรศึกษำ □ ปวส. □ ปริญญำตรี (□ 2 ปี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) □ 4 ปี) ชั้นปี...... หลักสูตร.......................................... 
     คณะ  □  บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์   □ วิศวกรรมศำสตร์    
 คะแนนเฉลี่ยสะสมปีกำรศึกษำก่อนที่จะขอกู้ .................. รหัสนักศึกษำ - 
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ ................................................................................. เบอร์โทรศัพท์ .............................................................. 

ผู้ค้ ำประกัน นำย/นำงสำว/นำง.................................................. ควำมเกี่ยวข้องเป็น ............... เบอร์โทรศัพท์ ......................... 
2. ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่ ............. หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ...................................... 

ต ำบล/แขวง ............................................ อ ำเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ................................................. 
รหัสไปรษณีย์ .......................................... เบอร์โทรศัพท์ .......................................................... 

3. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............. หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ...................................................... 
ต ำบล/แขวง ............................................ อ ำเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ................................................. 
รหสัไปรษณีย์ .......................................... เบอร์โทรศัพท์ .......................................................... 

4. เคยได้รับทุนกำรศึกษำ (ถ้ำมี) ..................................................................................................................................................... 
5. เคยกู้ยืมเงินจำกกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ □ กยศ. □ กรอ. ในปีกำรศึกษำ ....................... ระดับ □ ปวส. □ ปริญญำตรี 
6. ข้ำพเจ้ำได้รับกำรอุปกำระด้ำนเงินจำก (ชื่อ-สกุล) ................................................ มีควำมสัมพันธ์กับข้ำพเจ้ำโดยเป็น .............. 
7. ข้ำพเจ้ำได้รับค่ำใช้จ่ำยเดือนละ .............................. บำท (นอกเหนือจำกค่ำเล่ำเรียน) 

ขอ้มูลบดิำ – มำรดำ   
8. สถำนภำพสมรสของบิดำมำรดำ   □ อยู่ด้วยกัน   □ หย่ำร้ำง   

บิดำข้ำพเจ้ำชื่อ .................................................................... □ ถึงแก่กรรม   □ ยังมีชีวิตอยู่ อำยุ ............ ปี 
มำรดำข้ำพเจ้ำชื่อ ................................................................ □ ถึงแก่กรรม   □ ยังมีชีวิตอยู่ อำยุ ............ ปี 
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มีบุตร (รวมผู้กู้ยืม) จ ำนวน ............. คน 
ผู้ปกครอง (กรณีบิดำ-มำรดำไม่ได้อุปกกำระ) ชื่อ ................................................................... อำย ุ............ ปี 

 

ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคจ์ะขอกูย้มืเงนิเพือ่ใชใ้นกำรศึกษำจำกกองทนุเงนิใหกู้ย้ืมเพือ่กำรศึกษำ ดังนี ้
  □  ค่ำเล่ำเรียน   □  ค่ำครองชีพ 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมทั้งหมดนี้เป็นควำมจริง  หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอม
รับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้ว ได้แก่ 

 □  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นกู้ พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 □  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นกู้ พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 □  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ค้ ำประกัน พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 □  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ค้ ำประกัน พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 □  ใบแสดงผลกำรศึกษำ/ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 □  หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัว (กยศ.102)  พร้อมแนบส ำเนำผู้รับรองรำยได้ครอบครัว จ ำนวน 1 ฉบับ 

 

ทั้งนีผู้กู้ย้ืมจะตอ้งจดัเตรียมเอกสำรใหค้รบถ้วน หำกผู้กูย้มืขำดเอกสำรขอ้ใดขอ้หนึง่ทำงงำนกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่กำรศึกษำถอืวำ่ผู้กูย้มืไม่
ประสงคข์อกูย้มืในปกีำรศกึษำนี้ 

 
       ลงชือ่......................................................ผูข้อกูย้มื 

                     (.........................................................) 
       วนัที่ ............. เดอืน ............................... พ.ศ. ................. 

หมำยเหต ุ:  
***  ผู้กู้รำยเก่ำเล่ือนชั้นปี หมำยถึง นักศึกษำท่ีศึกษำอยู่มหำวิทยำลัยนี้ เป็นผู้กู้ท่ีเคยกู้ยืมมำก่อนหรือเว้นช่วงกู้ และมีกำรเล่ือนชั้นปี เช่น  ศึกษำอยู่ปีท่ี 1 ขึ้น  

ปีท่ี 2 / ปีท่ี 2 ขึ้น ปีท่ี 3 เป็นต้น (ไม่รวมกลุ่มท่ีจบ ปวส. มำต่อ ป.ตรี) 
***  ผู้กู้รำยเก่ำเล่ือนชั้นปี ท่ีต้องท ำสัญญำ หมำยถึง นักศึกษำท่ีศึกษำอยู่ มหำวิทยำลัยนี้ เป็นผู้กู้ท่ีเคยกู้ยืมมำก่อนหรือเว้นช่วงกู้ และ  มีกำรเล่ือนชั้นปี  

เช่น เคยกู้ตอน ม.6 แต่ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ไม่ได้กู้ แต่จะมำกู้ตอนปีท่ี 3 เป็นต้น (ไม่รวมกลุ่มท่ีจบ ปวส. มำต่อ ป.ตรี) 
***  ผู้กู้เกินหลักสูตร หมำยถึง นักศึกษำท่ีกู้ยืมครบตำมจ ำนวนปีของหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี กู้ได้ 4 ครั้ง (นับรวมทุกสถำนศึกษำท่ีนักศึกษำเคยกู้ยืมใน

ระดับเดียวกัน) ทำงสถำนศึกษำจะรวบรวมรำยชื่อส่งให้ทำงกองทุนฯ เป็นผู้พิจำรณำและจะต้องส ำรองจ่ำยค่ำเล่ำเรียนไปก่อน และเมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำ
ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมได้ลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเรียบร้อย ทำงมหำวิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรคืนเงินให้กับผู้กู้ยืม 

 
 
 
 
 



 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน 

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

ข้าพเจ้า ……………………………………...…………………ต าแหน่ง ……………………………..….…………………………………..……… 
สงักัด...................................................สถานท่ีท างาน ……………….…………………….…. เลขท่ี .…………….. หมู่ที่ ……………………… 
ตรอก/ซอย ……………………….…………. ถนน …………………………………………… ต าบล/แขวง ……………………………...……………….. 
อ าเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ………………………..……. รหัสไปรษณีย์ …………….…....…โทรศัพท์ ……………..………. 
ขอรับรองว่านาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ....................................................................สถานท่ีท างาน................................................................................... 
เลขท่ี …….……. หมู่ที่ ……………………..……. ตรอก/ซอย …………..……………… ถนน ……………………………..……..…………………. 
ต าบล/แขวง …………………………… อ าเภอ/เขต ……………….……………………….……….…… จังหวัด ……………………………….………. 
รหัสไปรษณีย์ ………………………….. โทรศัพท์ …………………..……………………. มีรายได้ปลีะ ………..……….…………….……บาท 

คู่สมรสของผู้กู้ยมืเงิน ช่ือ ...........................................................................ถึงแก่กรรมยังมีชีวิตอยู่ประกอบ
อาชีพ ……………………..…..………… สถานท่ีท างาน …………………………………….……..เลขท่ี ………… หมูท่ี่ ……………….…… ตรอก/
ซอย ……………… ถนน ………………ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….…… จังหวัด ………………………. 
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……….. โทรศัพท…์…………………………………. มีรายได้ปลีะ ………..……………..………….……บาท                

บิดาของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ ................................................................................ถึงแก่กรรมยังมีชีวิตอยู่ประกอบ
อาชีพ ……..…………………..…………… สถานท่ีท างาน ………………..…………………….……..เลขท่ี ………… หมู่ที่ ………………… ตรอก/
ซอย ………………………….….………… ถนน ……………………ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต ………………………….…… 
จังหวัด ………….……………............รหัสไปรษณยี์ ……………….. โทรศัพท์ ………………………………. มรีายได้ปีละ ………..…….….……บาท                

มารดาของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ……………………………………………………………………………ถึงแก่กรรมยังมีชีวิตอยู่ประกอบ
อาชีพ …………………………………… สถานท่ีท างาน ……………………………………….……..เลขท่ี ………… หมูท่ี่ …………………… ตรอก/
ซอย ……………………….……… ถนน ……………………ต าบล/แขวง …………………………… อ าเภอ/เขต ………………………….…… 
จังหวัด ………….…….…………รหสัไปรษณีย์ …………….. โทรศัพท์ ………………………. มีรายได้ปีละ ………..……………………..….……บาท                

ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ท่ีมิใช่บิดา - มารดา) ช่ือ..................................................ถึงแก่กรรมยังมีชีวิตอยู่ประกอบ
อาชีพ .………………………………………… สถานท่ีท างาน ……………………………………….……..เลขท่ี …………… หมู่ที่ ……………… ตรอก/
ซอย …………………………….………… ถนน ……………………ต าบล/แขวง …………………………… อ าเภอ/เขต …………….……….…… 
จังหวัด ……………………….รหัสไปรษณีย์ ……………………….…….. โทรศัพท์ ………………………. มีรายได้ปลีะ …………………..….……บาท                

 

  ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครองของข้าพเจ้า 
รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในการพิจารณาการให้กู้ยืม
เงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 
 

                     ลงช่ือ ……………………………….………….ผู้รับรอง 
                                (…………......………………………………) 
                            ต าแหน่ง …………………………………….… 
 
 
 

หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รบัรอง พร้อม
ทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/
เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานท่ีผูร้ับรองได้สังกัด และรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญัติ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยมืศกึษาอยู่ 
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
 

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

 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ....................................................................................................................อายุ.............ปี 
บัตรบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที ่        -                              -                                          -                 -          
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี ............................. หมู่ที่ ................ ซอย ................................................... ...... ถนน ........................................ 
ต าบล/แขวง ....................................................... อ าเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ...................................... .. 
โทรศัพท์มือถือ ............................................................... E-mail ……………………………………………………………………………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน ผู้ยื่นความประสงค์ค้ าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ .......................................... ..................................................... 
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินใหกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้ งภาครัฐ 
และเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือการให้กู้ยืมการติดตามหนี้ และ
การด าเนินใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครองข้อมูลส่วน
บุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือให้ความ
ยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอม
ของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ ให้ความยินยอม 
                                              (.......................................................) 
 
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรปะรจ าตัวประชาชน    
               พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 

 


