
แบบขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
โครงการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ (ห้ามมีการขูด ลบ หรอืใช้น ้ายาลบค้าผดิโดยเดด็ขาด) 
 

1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................ วัน/เดือน/ปีเกิด ........../......................./............... อาย ุ.......... ปี

สัญชาติ .............................. เชื อชาติ ............................ เลขท่ีบัตรประจ้าตัวประชาชน                                                          
นักศึกษาระดับ ........................................ ชั นปีท่ี ................... สาขาวิชา ..................................................................................................... 
คณะ ..........................................................................................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม ..................................... 

รหัสนักศึกษา    ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ……………………………………...……………………………..………...…………….... 
 

2. ภูมิล้าเนาเดิม เลขท่ี .................... หมู่ที ่..........ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน............................................................
ต้าบล/แขวง ................................................... อ้าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ........................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท ์.............................................................................................................................. 

 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี .................... หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน.............................................................
ต้าบล/แขวง ................................................... อ้าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ........................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์ .............................................................................................................................. 

 

4. จบการศึกษาขั นสูงสุดระดับ .................................................................... สาขา ...........................................................................................
สถานศึกษา .............................................................................................................................. ปีการศึกษา ................................................ 

 

5.   ไม่เคย ได้รับทุนการศึกษา 
   เคย ได้รบัทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ้านวนเงิน 
    
    
    
    

 

6.   ไม่เคย กู้ยมืเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  เคย กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ครั งท่ี ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั นปีท่ี สถานศึกษา วงเงินกู้ 
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ชั้นปีที่ ........... 

 
ตดิรปูถ่าย 

ของผูย้ื่นค าขอกู ้

ขนาด 1 นิ้ว 



 
7. บิดาข้าพเจ้าช่ือ .......................................................................................................    ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่  อายุ .............. ป ี

เลขท่ีบัตรประจา้ตัวประชาชน     จบการศึกษาขั นสูงสุด ............................................... 
จากสถานศึกษา ............................................................................................................................................................................................ 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต้าแหน่ง ....................................................................................................................... 

หน้าท่ี ............................................................................................................................................................................... 
  ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร ่   เช่าร้าน 
  ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................................................... 
  รับจ้าง  (ระบุให้ชัดเจน) .................................................................................................................................................... 
  เกษตรกร  ประเภท ........................................................................................................................................................... 
  โดยเป็น   เจ้าของที่ดิน  รวม ........................... ไร ่   เช่าท่ี  รวม ........................... ไร ่
  อื่นๆ (ให้ระบุ) .................................................................................................................................................................... 
รายได้ปีละ .......................................... บาท  (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี .................... หมู่ที่ ............ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน.............................................................
ต้าบล/แขวง ................................................... อ้าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ........................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์ .............................................................................................................................. 

 

8. มารดาข้าพเจ้าชื่อ .......................................................................................................    ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่  อายุ ........... ปี 

เลขท่ีบัตรประจา้ตัวประชาชน     จบการศึกษาขั นสูงสุด................................................ 
จากสถานศึกษา ............................................................................................................................................................................................ 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต้าแหน่ง ....................................................................................................................... 

หน้าท่ี ................................................................................................................................................................................ 
  ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร ่   เช่าร้าน 
  ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................................................... 
  รับจ้าง   (ระบุให้ชัดเจน) 

.................................................................................................................................................... 
  เกษตรกร  ประเภท ........................................................................................................................................................... 
  โดยเป็น   เจ้าของที่ดิน  รวม ........................... ไร่   เช่าท่ี  รวม ........................... ไร ่
  อื่นๆ (ให้ระบุ) .................................................................................................................................................................... 
รายได้ปีละ .......................................... บาท  (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี .................... หมู่ที่ ............ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน.............................................................
ต้าบล/แขวง ................................................... อ้าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ........................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์ .............................................................................................................................. 

 

9. สถานภาพสมรสบิดามารดา 
  อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
  อื่นๆ  ระบุ ............................................................................................................................................................................................. 
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10. พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมตัวท่านเอง) มีทั งหมด ................ คน  ชาย ............... คน หญิง ............... คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี ..................... 

พี่น้องก้าลังศึกษาอยู ่(ไม่รวมตัวท่านเอง) รวม ....................... คน  ดังนี  
คนท่ี เพศ อาย ุ ชั นป ี สถานศึกษา 

     
     
     
     
     

 

11. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้ว หรือท่ีไม่ได้ก้าลังศึกษา  รวม ...................... คน  ดังนี  
คนท่ี เพศ อาย ุ วุฒิการศึกษา สถานท่ีท้างาน รายได้เดือนละ 

      
      
      
      
      

 

12. คู่สมรสข้าพเจา้ (ถ้ามี) ช่ือ ..........................................................................................    ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่  อายุ ........... ปี 

เลขท่ีบัตรประจา้ตัวประชาชน     จบการศึกษาขั นสูงสุด................................................ 
จากสถานศึกษา ............................................................................................................................................................................................ 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต้าแหน่ง ....................................................................................................................... 

หน้าท่ี ............................................................................................................................................................................... 
  ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร ่   เช่าร้าน 
  ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................................................... 
  รับจ้าง  (ระบุให้ชัดเจน) .................................................................................................................................................... 
  เกษตรกร  ประเภท ........................................................................................................................................................... 
  โดยเป็น   เจ้าของที่ดิน  รวม ........................... ไร ่   เช่าท่ี  รวม ........................... ไร ่
  อื่นๆ (ให้ระบุ) ............................................ ..................................................................... ................................................ 
รายได้ปีละ .......................................... บาท  (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี .................... หมู่ที่ ............ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน.............................................................
ต้าบล/แขวง ................................................... อ้าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ........................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์ .............................................................................................................................. 

 

13. ข้าพเจ้าไดร้ับค่าใช้จ่ายเดือนละ ......................................................... บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
 

14. ข้าพเจ้าไดร้ับการอุปการะด้านการเงินจาก ช่ือ .............................................................................................................................................

เลขท่ีบัตรประจา้ตัวประชาชน   
มีความสมัพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น ................................................................................................................................................................  
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15. ผู้ปกครอง (กรณีทีไ่ม่ใช่บิดา มารดา หรือคู่สมรส) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ......................................................................... อายุ ............. ปี เกีย่วข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น ................................   

เลขท่ีเลขท่ีบตัรประจ้าตัวประชาชน     จบการศึกษาขั นสูงสุด....................................... 
จากสถานศึกษา ............................................................................................................................................................................................ 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต้าแหน่ง ....................................................................................................................... 

หน้าท่ี ................................................................................................................................................................................ 
  ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร ่   เช่าร้าน 
  ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................................................... 
  รับจ้าง  (ระบุให้ชัดเจน) .................................................................................................................................................... 
  เกษตรกร  ประเภท ........................................................................................................................................................... 
  โดยเป็น   เจ้าของที่ดิน  รวม ........................... ไร่   เช่าท่ี  รวม ........................... ไร ่
  อื่นๆ (ให้ระบุ) .................................................................................................................................................................... 
รายได้ปีละ .......................................... บาท  (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี .................... หมู่ที่ ............ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน.............................................................
ต้าบล/แขวง ................................................... อ้าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ........................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์ .............................................................................................................................. 

 

16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี   
16.1 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเลา่เรยีนและค่าใช้จ่าเกี่ยวเนื่องกับศึกษา* 
16.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ(ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กู้ตามวงเงินท่ีก้าหนดไว้ใน

แต่ละราย และในแตล่ะระดับการศึกษา* หน่วย : บาท 
 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม 

16.1 ค่าเล่าเรียนตามทีส่ถานศึกษาเรียกเก็บ     

16.2 ค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท เป็นเวลา 12 เดือน  
 16.1 และ 16.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)    

 
  หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาใหกู้้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ข้าพเจา้มีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจากธนาคารกรุงไทย จ้ากดั(มหาชน)  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั งหมดนี เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณา จ้านวน .......................... รายการ  
 

ลงช่ือ ...................................................................ผู้ขอกู้ยืม 
 (..........................................................................) 

วันท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
*วงเงินกู้ไม่เกินตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เร่ือง ก้าหนดขอบเขตการให้กูย้มืเงินเพื่อการศึกษาประจา้ปีการศึกษานั นๆ* 
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