
แบบคาํขอกูยืมเงิน 

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ขาพเจามีความประสงคขอกูยืมเงิน ดังนี ้

 ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรพัย (กยศ.เดิม) 

 ลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศกึษาในสาขาที่เปนความตองการหลักฯ (กรอ.เดิม) 
 

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ (หามมีการขูด ลบ หรือใชน้ํายาลบคาํผิดโดยเด็ดขาด) 

ขอมูลผูขอกูยืมเงิน 

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

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

นักศึกษาระดับ ......................................................... ชั้นปที่ .................. คณะ ............................................................................. 

สาขาวิชา .............................................................................. คะแนนเฉลี่ยสะสมปการศกึษากอนหนาที่จะขอกู ........................... 

รหัสนักศึกษา .............................................. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ……………………………………...…………………..………...…………….... 

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. โทรศพัท ............................................................................................................... 

3. ที่อยูปจจุบนั เลขที่ ...................... หมูที่ ..........ตรอก/ซอย ......................................................ถนน..............................................  

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

รหัสไปรษณีย .................................................. โทรศพัท ............................................................................................................... 

4. สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี  

   เคยสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีจาก ............................................................................................................................. 

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

  ไมเคยสําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรี  

5.   ไมเคย ไดรับทุนการศึกษา 

  เคย ไดรับทุนการศึกษา 

ปการศกึษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงนิ 
    

    

    

6.   ไมเคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

  เคย กูยืมเงินจากกองทุน กยศ.   เคย กูยืมเงินจากกองทุน กรอ. 

ครั้งที่ ปการศกึษา ระดับการศึกษา ชั้นปที ่ สถานศึกษา วงเงินกู 
      

      

      

      

      

 

กยศ. 101-1 
ประเภทผูขอกูยืมเงิน 

  รายเกา ของมหาวิทยาลัย 

  รายเกา จากสถานศกึษาเดิม        

  รายใหม 

 

ตดิรปูถ่าย 

ของผูย้นืคาํขอกู ้

ขนาด  นิว 



7. ขาพเจาไดรับการอุปการะดานการเงินจาก………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

8. ขาพเจาไดรับคาใชจายเดือนละ .................... บาท (นอกเหนือจากคาเลาเรียน) 

ขอมูลบิดา-มารดา 

9. บิดาขาพเจาชื่อ ...............................................................................................   ถึงแกกรรม   ยงัมีชีวิตอยู  อายุ ........... ป 

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

จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................ จากสถานศึกษา .......................................................................................... 

อาชีพ   ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองคการของรัฐ  ตําแหนง .......................................................................... 

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

    พนักงาน/ลูกจางบริษทั ตําแหนง .......................................................................... ................................................ 

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

    คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร/แผงลอย  เชาราน 

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

    รับจาง  (ระบงุานใหชัดเจน) .................................................................................................................................... 

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

   โดยเปน  เปนเจาของที่ดิน  รวม ........................... ไร  เชาที่รวม .................................. ไร

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

 ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ........................... หมูที่ ..........ตรอก/ซอย .........................................................ถนน.......................................  

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

รหัสไปรษณีย ...................................................... โทรศพัท ........................................................................................................... 

10. มารดาขาพเจาชื่อ ...........................................................................................   ถึงแกกรรม   ยงัมีชีวิตอยู  อายุ ........... ป 

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

จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................ จากสถานศึกษา .......................................................................................... 

อาชีพ   ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองคการของรัฐ  ตําแหนง .......................................................................... 

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

    พนักงาน/ลูกจางบริษทั ตําแหนง .......................................................................... ................................................ 

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

    คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร/แผงลอย  เชาราน 

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

    รับจาง  (ระบงุานใหชัดเจน) .................................................................................................................................... 

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

   โดยเปน  เปนเจาของที่ดิน  รวม ........................... ไร  เชาที่รวม .................................. ไร

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

 ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ........................... หมูที่ ..........ตรอก/ซอย .........................................................ถนน.......................................  

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

รหัสไปรษณีย ...................................................... โทรศพัท ........................................................................................................... 
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11.  สถานภาพสมรสบิดามารดา 

 อยูดวยกัน  หยา          แยกกันอยูตามอาชีพ 

 อ่ืนๆ  ระบ ุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. พี่นองรวมบิดามารดา (รวมผูขอกูยืม) มีทั้งหมด ............ คน  เปนชาย .......... คน เปนหญิง ............ คน ขาพเจาเปนคนที่ .......... 

มพีี่นองกําลังศกึษาอยูรวม ................. คน  คือ 

คนที ่ เพศ อายุ ชั้นป สถานศึกษา 
     

     

     

     

     
 

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

คนที ่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานทีท่ํางาน รายไดเดอืนละ 
      

      

      

      

      
     

ขอมูลผูปกครอง (กรณีที่ไมใชบิดา  มารดา)     

14. ผูปกครองของขาพเจาชื่อ ...............................................................................  เก่ียวของกับขาพเจาโดยเปน................................. 

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

จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................ จากสถานศึกษา .......................................................................................... 

อาชีพ   ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองคการของรัฐ  ตําแหนง .......................................................................... 

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

    พนักงาน/ลูกจางบริษทั ตําแหนง .......................................................................... ................................................ 

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

    คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร/แผงลอย  เชาราน 

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

    รับจาง  (ระบงุานใหชัดเจน) .................................................................................................................................... 

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

   โดยเปน  เปนเจาของที่ดิน  รวม ........................... ไร  เชาที่รวม .................................. ไร

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

 ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ........................... หมูที่ ..........ตรอก/ซอย .........................................................ถนน.......................................  

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

รหัสไปรษณีย ...................................................... โทรศพัท ........................................................................................................... 
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ขอมูลของคูสมรสของผูขอกูยืมเงิน (ถามี)      

15. คูสมรสขาพเจาชื่อ .....................................................................................   ถึงแกกรรม   ยงัมีชีวิตอยู  อาย ุ................ ป 

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

จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................ จากสถานศึกษา .......................................................................................... 

อาชีพ   ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองคการของรัฐ  ตําแหนง .......................................................................... 

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

    พนักงาน/ลูกจางบริษทั ตําแหนง .......................................................................... ................................................ 

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

    คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร/แผงลอย  เชาราน 

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

    รับจาง  (ระบงุานใหชัดเจน) .................................................................................................................................... 

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

   โดยเปน  เปนเจาของที่ดิน  รวม ........................... ไร  เชาที่รวม .................................. ไร

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

 ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ........................... หมูที่ ..........ตรอก/ซอย .........................................................ถนน.......................................  

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

รหัสไปรษณีย ...................................................... โทรศพัท ........................................................................................................... 

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

 ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพื่อใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี ้

 คาเลาเรยีน    คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการศกึษา    คาครองชีพ 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความทั้งหมดนี้เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความอันเปนเท็จ 

ขาพเจายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสาร

ตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ไดแก 

เอกสารผูขอกูยืมเงิน อยางละ 1 ฉบับ 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ไมหมดอายุ) 

 ใบแสดงผลการศกึษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม)/สําเรจ็การศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา 

เอกสารที่ตองเพิ่มเติม (เฉพาะผูกูรายเกา)      

 สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ดานที่มีหมายเลขบัญช ี

 สําเนาสัญญากองทุน กยศ. ฉบับปลาสุดที่กูยืม 

 ขอมูลการทําสัญญาของผูกูยืม จากเว็บไซต  

 https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do ในเมนูที่ 1 ขอมูลสัญญา  

 แลวพิมพลงในกระดาษ A4 ควรพิมพดวยเคร่ืองพิมพแบบ Laser Printer 

 ขอมูลรายละเอียดแบบยืนยัน จากเว็บไซต  

 https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do ในเมนูที่ 1 ขอมูลสัญญา 

 แลวพิมพลงในกระดาษ A4 ควรพิมพดวยเคร่ืองพิมพแบบ Laser Printer 
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เอกสารของคูสมรส (กรณีสมรสแลว ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไมไดจดทะเบียนสมรส) อยางละ 1 ฉบับ 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ไมหมดอายุ) 

 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) 

เอกสารของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง อยางละ 1 ฉบับ 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ไมหมดอายุ) 

 สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี) 

กรณีที่บิดา-มารดาเสียชีวิต ใหแนบสําเนาใบมรณะบัตรมาแทน หากไมมีใหใชสําเนาทะเบียนบานที่มีขอความระบุวา

“ตาย” หรือขอใบรับรองการตาย ณ ที่วาการอําเภอ โดยอนุโลม 

เอกสารประกอบการรับรองรายได อยางละ 1 ฉบับ 

 มีรายไดประจํา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 

 ไมมีรายไดประจํา (หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม (แบบ กยศ.102) พรอมเอกสารดังนี้ 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการผูรบัรองรายได (ที่ไมหมดอายุ) 

คุณสมบัติของผูรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกู 

 เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรฐัผูรับบําเหน็จบํานาญ  

 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูกําลังศึกษาอยู 

 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว หรืออาจารยที่ปรึกษา (กยศ.103) 

 แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยูอาศัย พรอมรูปถายที่อยูอาศัยของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง รูปถายขนาด 4x6 นิ้ว 

 หลักฐานการเขารวมโครงการที่มีประโยชนตอสังคมและสาธารณะ 

 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................................ผูขอกูยืม 

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

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