
แบบคําขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

 
 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ (ห้ามมีการขูด ลบ หรือใช้น้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด) 
 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว     นางสาวพากเพียร  รักเรียน             วัน/เดือน/ปีเกิด     21-06-2540                    อายุ     20 ปี   
สัญชาติ     ไทย เชื้อชาติ     ไทย  เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน       1769900000000                                                       
นักศึกษาระดับ     ปริญญาตรี  สาขาวิชา     วิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะ     เทคโนโลยีสารสนเทศ                คะแนนเฉลี่ยสะสม     2.74      
รหัสนักศึกษา     590000000    ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา     อพรรณี  คอนจอหอ 
 

2. ภูมิลําเนาเดิม เลขท่ี     111   หมู่ท่ี     1   ตรอก/ซอย     -   ถนน     - 
ตําบล/แขวง     เขาย้อย                       อําเภอ/เขต     เขาย้อย           จังหวัด     เพชรบุรี 
รหัสไปรษณีย์     76140                       โทรศัพท์     086-000-1123 

 

3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี     38                     หมู่ท่ี     8                        ตรอก/ซอย     หอพักเพชรไพลิน ถนน     - 
ตําบล/แขวง     นาวุ้ง                          อําเภอ/เขต     เมืองเพชรบุรี     จังหวัด     เพชรบุรี 
รหัสไปรษณีย์     76000   โทรศัพท์     086-000-1123 

 

4. จบการศึกษาข้ันสูงสุดระดับ     มัธยมศึกษาตอนปลาย             สาขา     ศิลป์ – ภาษา 
สถานศึกษา     โรงเรียนอุณประดิษฐ์ ปีการศึกษา     2558 

 

5.   ไม่เคย ได้รับทุนการศึกษา 
  เคย ได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน 
    
    
    
    

 

6.   ไม่เคย กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ และ กองทุน กรอ 
  เคย กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ   เคย กู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ 

คร้ังท่ี ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปีท่ี สถานศึกษา วงเงินกู้ 
1 2559 มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 โรงเรียนอุณประดิษฐ์ 13,200 
      
      
      
      
      

 
 

กยศ. 101-1 

ช้ันปีที่ ....2.... 

ประเภทผู้ขอกู้ยืมเงิน 
  รายเก่า ของมหาวิทยาลัย 
  รายเก่า จากสถานศึกษาเดิม      
  รายใหม ่

 
ตดิรปูถ่าย 

ของผูย้ืน่คาํขอกู ้

ขนาด 1 น้ิว 



7. บิดาข้าพเจ้าชื่อ นายสุจริต   พากเพียร      ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่     อายุ 50 ปี  
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 1769900000000    จบการศึกษาข้ันสูงสุด  ประถมศึกษา  
จากสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหน่ง  หน้าท่ี  
  ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร่   เช่าร้าน 
  ลักษณะสินค้า  
  รับจ้าง  (ระบุให้ชัดเจน)  ก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรี 
  เกษตรกร  ประเภท  
  โดยเป็น   เจ้าของท่ีดิน  รวม  ไร่   เช่าท่ี  รวม  ไร่ 
  อ่ืนๆ (ให้ระบุ)  
รายได้ปีละ 100,000   บาท  (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 123  หมู่ท่ี 1 ตรอก/ซอย สุขสวัสดิ ถนน เพชรเกษม 
ตําบล/แขวง เขาย้อย  อําเภอ/เขต เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 76140 โทรศัพท์ 080-000-0000  

 

8. มารดาข้าพเจ้าชื่อ นางมานะ  พากเพียร      ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่     อายุ 50 ปี  
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  1-7699-00000-11-1   จบการศึกษาข้ันสูงสุด ประถมศึกษา  
จากสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหน่ง  หน้าท่ี  
  ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร่   เช่าร้าน 
  ลักษณะสินค้า  
  รับจ้าง  (ระบุให้ชัดเจน)  ก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรี 
  เกษตรกร  ประเภท  
  โดยเป็น   เจ้าของท่ีดิน  รวม  ไร่   เช่าท่ี  รวม  ไร่ 
  อ่ืนๆ (ให้ระบุ)  
รายได้ปีละ 100,000   บาท  (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 123  หมู่ท่ี 1 ตรอก/ซอย สุขสวัสดิ ถนน เพชรเกษม 
ตําบล/แขวง เขาย้อย  อําเภอ/เขต เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 76140 โทรศัพท์ 080-000-0000  

 

9. สถานภาพสมรสบิดามารดา 
  อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
  อ่ืนๆ  ระบุ  

  

กยศ. 101-2 



 
10. พ่ีน้องร่วมบิดามารดา (รวมตัวท่านเอง) มีท้ังหมด 3 คน  ชาย 2  คน หญิง 1 คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี 3 

พ่ีน้องกําลังศึกษาอยู่ (ไม่รวมตัวท่านเอง) รวม 0 คน  ดังนี้ 
คนท่ี เพศ อายุ ชั้นปี สถานศึกษา 

     
     
     
     
     

 

พ่ีน้องท่ีประกอบอาชีพแล้ว หรือท่ีไม่ได้กําลังศึกษา  รวม 2 คน  ดังนี้ 
คนท่ี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานท่ีทํางาน รายได้เดือนละ 

1 ชาย 50 ปวช. โรงงานเกษมศักด์ิเทรดด้ิง 7,000 
2 ชาย 39 ปวส. โรงงานเคลคอมพ์ 12,000 
      
      
      

 

11. คู่สมรสข้าพเจ้า (ถ้ามี) ชื่อ           -                 ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่     อายุ - ปี  
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  -     จบการศึกษาข้ันสูงสุด -  
จากสถานศึกษา - 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหน่ง  หน้าท่ี  
  ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร่   เช่าร้าน 
  ลักษณะสินค้า  
  รับจ้าง  (ระบุให้ชัดเจน)  
  เกษตรกร  ประเภท  
  โดยเป็น   เจ้าของท่ีดิน  รวม  ไร่   เช่าท่ี  รวม  ไร่ 
  อ่ืนๆ (ให้ระบุ)    
รายได้ปีละ - บาท  (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน - เลขที่ - หมู่ท่ี  -  ตรอก/ซอย  -   ถนน  -  
ตําบล/แขวง - อําเภอ/เขต -  จังหวัด-  
รหัสไปรษณีย์  -  โทรศัพท์-  

 

12. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ   2,000  บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
 

13. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ชื่อ นางมานะ  พากเพียร  
 เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  1-7699-00000-11-1 

มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น มารดา   
  

กยศ. 101-3 



 
14. ผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ใช่บิดา มารดา หรือคู่สมรส) 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว    -                                               ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่     อายุ - ปี  
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  -                 จบการศึกษาข้ันสูงสุด -  
จากสถานศึกษา - 
 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหน่ง  หน้าท่ี  
  ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร่  เช่าร้าน 
  ลักษณะสินค้า  
  รับจ้าง  (ระบุให้ชัดเจน)  
  เกษตรกร  ประเภท  
  โดยเป็น   เจ้าของท่ีดิน  รวม  ไร่   เช่าท่ี  รวม  ไร่ 
  อ่ืนๆ (ให้ระบุ)  
รายได้ปีละ   -  บาท  (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน   -   เลขท่ี   -    หมู่ท่ี   -   ตรอก/ซอย   -    ถนน   -   
ตําบล/แขว   -  ง  อําเภอ/เขต   -   จังหวัด   -    
รหัสไปรษณีย์   -    โทรศัพท์   -    

 

15. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้  
15.1 เงินกู้ยืมท่ีจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ* 
15.2 เงินกู้ยืมท่ีจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ(ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กู้ตามวงเงินท่ีกําหนดไว้ใน

แต่ละราย และในแต่ละระดับการศึกษา* 
   หน่วย : บาท 

 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 รวม 
151  ค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 10,000 10,000 0 20,000 
152  ค่าครองชีพ เดือนละ  2,200  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน 26,400 

 15.1 และ 15.2 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น (บาท)  46,400 
 
  หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความท้ังหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา จํานวน  รายการ  
 

ลงชื่อ ........................................... ผู้ขอกู้ยืม 
 (นางสาวพากเพียร  รักเรียน) 

วันท่ี 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560   
 

*วงเงินกู้ไม่เกินตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง กําหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาประจําปีการศึกษานั้นๆ* 

กยศ. 101-4 





 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถกูต้อง 

ลายเซน็ 

(  ช่ือ   -    นามสกลุ   ) 

สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ ยืม 

หน้าท่ีมีเลขท่ีบ้าน 

สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ ยืม 

หน้าท่ีมีช่ือผู้กู้ ยืม 

สําเนาบตัรประชาชนผู้ขอกู้ ยืม 















 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถกูต้อง 

ลายเซน็ 

(  ช่ือ   -    นามสกลุ   ) 

สําเนาทะเบียนบ้านบิดา 

หน้าท่ีมีเลขท่ีบ้าน 

สําเนาทะเบียนบ้านบิดา 

หน้าท่ีมีช่ือบิดา 

สําเนาบตัรข้าราชการบิดา 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถกูต้อง 

ลายเซน็ 

(  ช่ือ   -    นามสกลุ   ) 

สําเนาทะเบียนบ้านมารดา 

หน้าท่ีมีเลขท่ีบ้าน 

สําเนาทะเบียนบ้านมารดา 

หน้าท่ีมีช่ือมารดา 

สําเนาบตัรข้าราชการมารดา 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถกูต้อง 

ลายเซน็ 

(  ช่ือ   -    นามสกลุ   ) 

สําเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 

หน้าท่ีมีเลขท่ีบ้าน 

สําเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 

หน้าท่ีมีช่ือผู้ปกครอง 

สําเนาบตัรข้าราชการผู้ปกครอง 



 

สําหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หนังสอืรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู ้
วันที่ 29 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ข้าพเจ้า นางสาวกอร์ปศักดิ์   รกันาม                                           ตําแหน่ง    นักวิชาการศึกษา   
สถานที่ทํางาน             มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                  เลขที่ 38  
หมู่ที่   8   ตรอก/ซอย    -    ถนน -      ตําบล/แขวง นาวุ้ง  
อําเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี           จังหวดั เพชรบุรี           รหัสไปรษณีย์  76000           โทรศัพท์ 032-405522  
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว            พากเพียร  รักเรียน                                   ผู้ขอกู้ยืมเงิน  
ประกอบอาชพี    -     สถานทีท่ํางาน –  
เลขที่  -     หมูท่ี่  -     ตรอก/ซอย  -     ถนน    -   
ตําบล/แขวง  -  อําเภอ/เขต  -  
จังหวดั   -  รหสัไปรษณีย์    -    โทรศัพท์    -     มีรายได้ปีละ  -  บาท 

คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน     ถึงแกก่รรม   ยังมีชีวติอยู่ ประกอบอาชพี  -   
สถานที่ทํางาน  -  เลขที่  -  หมู่ที่  -  ตรอก/ซอย  -   
ถนน  -  ตําบล/แขวง  -  อําเภอ/เขต  -   
จังหวดั  -  รหัสไปรษณยี์  -  โทรศัพท์ - มีรายได้ปีละ  -  บาท 
 บิดาของผู้ขอกูย้ืมเงิน     ถึงแกก่รรม   ยังมีชีวติอยู่ ประกอบอาชพี รับจ้าง  ก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรี  
สถานที่ทํางาน ในจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย สุขสวัสดิ  
ถนน เพชรเกษม ตําบล/แขวง เขาย้อย อําเภอ/เขต เขาย้อย  
จังหวดั เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140 โทรศัพท์ - มีรายได้ปีละ 100,000 บาท 
 มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน     ถึงแกก่รรม   ยังมีชีวติอยู่ ประกอบอาชพี รับจ้าง  ก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรี  
สถานที่ทํางาน ในจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย สุขสวัสดิ  
ถนน เพชรเกษม ตําบล/แขวง เขาย้อย อําเภอ/เขต เขาย้อย  
จังหวดั เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140 โทรศัพท์ - มีรายได้ปีละ 100,000 บาท 

ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา-มารดา)ของผู้ขอกูย้ืมเงนิ     ถึงแกก่รรม   ยงัมีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ  -   
สถานที่ทํางาน  -  เลขที่  -  หมู่ที่  -  ตรอก/ซอย  -   
ถนน  -  ตําบล/แขวง  -  อําเภอ/เขต  -   
จังหวดั  -  รหัสไปรษณยี์  -  โทรศัพท์ - มีรายได้ปีละ  -  บาท 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองด้วยข้อความ         
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(ลงช่ือ)…….........................…………………….  
        (นางสาวกอร์ปศักดิ์   รกันาม) 
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

หมายเหตุ : การรับรองรายได้ครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้รับรอง  
1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้กําลังศึกษาอยู่ 
4. หนังสือรับรองนี้ ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ หรือพิมพ์ โดยไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หรือใช้น้ํายาลบคําผิด 
5. ผู้รับรองรายได้ต้องแนบสําเนาบัตรประจําข้าราชการ(ท่ีไม่หมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้องด้วย

ลายมือตนเอง อย่างละ 1 ฉบับ 



 
 

                                กยศ.102 (เพิ่มเติม) 
 

หนังสอืรับรองข้อมูลเพิ่มเติมของครอบครัวผู้ขอกู ้
 

วันที่ 29 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

ข้าพเจ้า นางสาวกอร์ปศักดิ์   รกันาม                                           ตําแหน่ง    นักวิชาการศึกษา   
สถานที่ทํางาน             มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                  เลขที่ 38  
หมู่ที่   8   ตรอก/ซอย    -    ถนน -      ตําบล/แขวง นาวุ้ง  
อําเภอ/เขต เมอืงเพชรบุรี           จังหวดั เพชรบุรี           รหัสไปรษณีย์  76000           โทรศัพท์ 032-405522  
 ขอรับรองข้อมูลเพิ่มเติมของครอบครัว (ผู้ขอกู้)            พากเพียร  รักเรียน    เพื่อประกอบการพิจารณา                  
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ดังน้ี 
 

1. 205 บิดา มารดาของผู้ขอกู้อยู่ด้วยกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
2. 310 บิดาของผู้ขอกู้ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างรายวัน 
3. 410 มารดาของผู้ขอกู้ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างรายวัน 
4. ....................................................................................................................................................................................................... 
5. ....................................................................................................................................................................................................... 
6. ....................................................................................................................................................................................................... 
7. ....................................................................................................................................................................................................... 
8. ....................................................................................................................................................................................................... 
9. ....................................................................................................................................................................................................... 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองด้วยข้อความ         
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 
 

(ลงช่ือ)…….........................…………………….  
        (นางสาวกอร์ปศักดิ์   รกันาม) 
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

หมายเหตุ : 1. คุณสมบัติของผู้รับรองข้อมูลเพ่ิมเดิม 
1.1 ข้าราชการดํารงตําแหน่งต้ังแต่ระดับ 5 ข้ึนไป หรือเทียบเท่า, ข้าราชการครู ต้ังแต่อันดับ คศ.2 ข้ึนไป, 

ข้าราชการทหาร/ตํารวจ ต้ังแต่ยศ พันตรีข้ึนไป 
  1.2 หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้กําลังศึกษาอยู่ 
  1.3 ผู้ปกครองท้องท่ีต้ังแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านข้ึนไป 
   (พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี หรือข้าราชการการเมืองไม่สามารถรับรองได้) 
 2. หนังสือรับรองนี้ ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ หรือพิมพ์ โดยไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หรือใช้น้ํายาลบคําผิด 
 3. ผู้รับรองรายได้ต้องแนบสําเนาบัตรประจําข้าราชการ(ท่ีไม่หมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้องด้วย

ลายมือตนเอง อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีเป็นคนเดียวกับผู้รับรองรายได้ ให้ใช้เอกสารชุดเดียวกัน) 
 4. การรับรองข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ เป็นการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา

คัดเลือกผู้มีสิทธิกู้ยืม ผู้รับรองข้อมูลเพ่ิมเติมต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง สามารถดูตัวอย่างในการรับรองข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก
ตารางข้อมูลเพ่ิมเติมฯ ด้านหลังของเอกสารฉบับนี้ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถกูต้อง 

ลายเซน็ 

(  ช่ือ   -    นามสกลุ   ) 

สําเนาทะเบียนบ้านผู้ คํา้ประกนั 

หน้าท่ีมีเลขท่ีบ้าน 

สําเนาทะเบียนบ้านผู้ คํา้ประกนั 

หน้าท่ีมีช่ือผู้ คํา้ประกนั 

สําเนาบตัรข้าราชการผู้ คํา้ประกนั 



 

กยศ.103 
 

หนังสอืแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และแบบสัมภาษณ์ผู้ขอกูย้ืมเงนิรายเก่า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
วันที่ 29 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลของนักศึกษาประกอบการสัมภาษณ์ (ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง)  
 

ชื่อ นางสาวพากเพียร           นามสกุล รักเรียน 
ประเภทนักศึกษา   ภาคปกติ   ภาคพิเศษ   กศ.บป. 
รหัสประจําตัวนักศึกษา   590000000   ชั้นปีท่ี 2 หลักสูตร 4 ปี 
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีพัก  อยู่บ้าน  ไป-กลับ โดย  รถประจําทางวันละ 60 บาท 

   รถจักรยานยนต์ ค่าน้ํามัน - บาท ต่อ วัน/สัปดาห์ 
 อยู่หอพักเอกชน เดือนละ .......................... บาท ชื่อหอ ............................................................................................ 
 อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ        หอหญิง .......................................... หอชาย ........................................... 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เดือนละ 2,000 บาท โดยได้รับจาก นางมานะ  พากเพียร 
การกู้ยืมเงิน กยศ. ในระดับอุดมศึกษา   เคยกู้ยืมมาแล้ว 1 คร้ัง ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.74 
 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา (ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาแสดงความคดิเห็นหลังจากสัมภาษณ์) 

 

ข้าพเจ้า............................…………………………............................ตําแหน่ง.............................................................................. 
ทําการสอนประจําสาขาวิชา..................................................................................... คณะ................................................................... 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา ชื่อ ...............................................................................……........................................................... 

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา ..........................................................................……........................................................... 
........................…................................................................................................................................................................................... 
........................…................................................................................................................................................................................... 
........................…................................................................................................................................................................................... 
........................…................................................................................................................................................................................... 
........................…................................................................................................................................................................................... 
........................…................................................................................................................................................................................... 
........................…................................................................................................................................................................................... 
........................…................................................................................................................................................................................... 
........................…................................................................................................................................................................................... 

 
 (ลงชื่อ)...........................…………………….อาจารย์ท่ีปรึกษา 
         (......................………………………..) 
 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการย่ืนแบบคําขอกู้ยืมเงิน กยศ. ให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อน แล้วจึง
ขอเข้าสัมภาษณ์กับอาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมท้ังนําเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการย่ืนแบบคําขอกู้ยืมเงิน กยศ. 
แสดงให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการให้ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 












