
แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
 ประจ ำปีกำรศึกษำ ……………..  

สถำนศึกษำ ………………………………………… 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)       

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี  
    สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .................……....…..……... 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..      
    สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..     
    รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................ 
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…  
    ต าบล/แขวง ………........…………… อ าเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............  
    รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………  
4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................  
           คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................  
 ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.  เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ ประเภท ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 
    

    

    

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  

6.  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา        กยศ.         กรอ. 

ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปีที่ สถำนศึกษำ เงินที่กู้ยืม 
     

     

     

 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….  
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...……………… 

8.  ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 

ข้อมูลบิดำ-มำรดำ            

9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………  
    จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………  
    อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี  
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………  
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
   อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง............................................................................................ ..…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 

 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... ................................. 
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12.พ่ีน้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….  
มีพ่ีน้องก าลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ 

คนที่ เพศ อำยุ ชั้นปี สถำนศึกษำ 

     

     

     

     

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ 

คนที ่ เพศ อำยุ กำรศึกษำสูงสุด สถำนที่ท ำงำน รำยได้เดือนละ 

      

      

      

      
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)  

14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวขอ้งกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง………….............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง................................................................................... ............…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย       เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 

รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง…………...............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 

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

• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
        ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     ค่าครองชีพ 

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้  
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
  มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 

ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ...... 

 

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

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

  


