
       กยศ. 101  

แบบคำขอกู้ยืมเงิน  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา   

 ประจำปีการศกึษา 2561   

สถ านศึกษา …………………………………………  

ข  าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอกู้ยมืเงิน ดังนี ้

 ลักษณะท่ี 1  เงนิกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แกน่กัเรียนหรือนักศกึษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)  

ลักษณะท่ี 2  เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศกึษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)        

ข้อมูลผู้ขอกู้ยมืเงิน  

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดอืน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี       

สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน .................……....…..……............. ...  

นักเรียน/นักศกึษาระดับการศกึษา …………........………....... ชัน้ปีท่ี ……...….…. คณะ …………..............................…..          

สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนท่ีจะขอกู้.............….........…..      

 รหัสประจำตัวนักเรียน/นักศกึษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา............................................  

2. ท่ีอยูต่ามทะบยีนบ้าน เลขท่ี …….….. หมูท่ี่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................       

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

รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………   

3 .ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี ……............... หมูท่ี่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…       

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

  รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………   

4.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................            

คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................   

    ไมเ่คยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี . 

5.  เคยได้รับทุนการศึกษา  

ปีก ำรศกึษ ำ  ประเภท  ชื่อทุนการศกึษา  จำนวนเงิน  

        

        

       

   

  ไมเ่คยได้รับทุนการศึกษา   

 

 

 

  

ตดิรูปถ่าย 

ของผู้ยื่น 

แบบความขอกู้  



 

6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา         กยศ.       กรอ.  

ปีการศกึษา  ระดับการศึกษา  ชั้นปีที่  สถานศึกษา  เงินที่กู้ยมื  

          

          

          

 

 ไมเ่คยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา   

7.ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….   

มคีวามสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………………  

8 .ข้าพเจ้าได้รับค่าใชจ้า่ยเดอืนละ ……………………………. บาท (นอกเหนอืจากค่าเล่าเรียน)  

ข้อมูลบิดา-มารดา             

9.บิดาขา้พเจ้าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม        ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี      
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน... ............ ......... ........ ... ..……...........………………………..................………………………………………………   
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………….......... ......... ...จากสถานศกึษา ..........................………………………….………………      
อาชีพ             รับราชการ/ 
 

พนักงานรฐัวิสาหกจิ/พนักงานองค์การของรัฐตำแหนง่…………..............................…………...          
สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……   

              พนักงาน/ลูกจ างบริษัทตำแหนง่..............................................................................................…………...   

 สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……         

ค้าขาย โดยเป็น      เจ้าของร้าน        หาบเร่/แผงลอย       เช่ารา้น          

ลักษณะสนิค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………          

รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..   

         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………   

โดย       เป็นเจ้าของท่ีดนิ รวม ……….......…...…… ไร่              เชา่ที่รวม ………...........…………… ไร่   

รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ)     ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี …….….. หมูท่ี่ ………….. 

ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................     ตำบล/แขวง ……………..................……  

อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................    รหัสไปรษณีย์ …..............……………..  

โทรศัพท์ …........................…………………………   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............……       ถึงแกก่รรม                   ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี     
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………     
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………      
อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหนง่…………..............................…………...         

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……   

            พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหนง่..............................................................................................…………...   

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……         

ค้าขาย โดยเป็น      เจ้าของร้าน        หาบเร่/แผงลอย      เชา่รา้น        

ลักษณะสนิค้า ………………………………………....................................…………………………………………………          

รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..   

         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของท่ีดนิ รวม ……….......…...…… ไร่              เชา่ที่รวม ………...........…………… ไร่   

รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ)     ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี …….….. หมูท่ี่ ………….. 

ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................     ตำบล/แขวง ……………..................……  

อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................รหัสไปรษณีย์ …..............……………..  

โทรศัพท์ …........................…………………………   

11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา  

 อยู่ดว้ยกัน    หยา่    แยกกันอยูต่ามอาชพี   

อื่นๆ ระบุ..........................................................................................................................................................   

12.พี่นอ้งร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกูย้มื) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญงิ ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี ……….   

มพีี่นอ้งกำลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ  

คนที่  เพศ  อ ำยุ  ชั้นปี  สถ ำนศึกษ ำ  

          

          

          

          

 

13.พี่นอ้งท่ีประกอบอาชพีแลว้รวม ……………….. คน คือ  

คนที่  เพศ  อ ำยุ  การศกึษาสูงสดุ  สถานทีท่ำงาน  รายไดเ้ดือนละ  

            

            

            

            

  

 

 



 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณท่ีีไม่ใชบิ่ดา มารดา)   

14.ผู้ปกครองของขา้พเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับขา้พเจ้าโดยเป็น.........….       
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………       
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………        

อาชีพ             รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ/พนักงานองคก์ารของรัฐ ตำแหนง่………….............................…………...         
สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……   

                     พนักงาน/ลูกจา้งบริษัทตำแหนง่...............................................................................................…………...          

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……          

                     คา้ขาย โดยเป็น      เจ้าของร้าน        หาบเร่/แผงลอย       เชา่รา้น   

 ลักษณะสนิค้า ………………………………………...................................………………….………………………………                   

รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..   

                     เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………   

 โดย       เป็นเจ้าของท่ีดนิ รวม ……….......…...…… ไร่               เชา่ที่รวม ………...........…………… ไร่   

รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ)      ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี …….….. หมูท่ี่ ………….. 

ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................   

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

รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  

  

ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงนิ (ถ้ามี)  

15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม        ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี       
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………       
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………       
 อาชพี            รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ/พนักงานองคก์รของรัฐ ตำแหนง่…………...............................…………...         

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……   

                      พนักงาน/ลูกจา้งบริษัทตำแหนง่...............................................................................................…………...         

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……         

            คา้ขาย โดยเป็น      เจ้าของร้าน        หาบเร่/แผงลอย       เชา่รา้น          

ลักษณะสนิค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………          

          รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..   

        เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………   

 โดย       เป็นเจ้าของท่ีดนิ รวม ……….......…...…… ไร่               เชา่ที่รวม ………...........…………… ไร่   

รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ)      ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี …….….. หมูท่ี่ ………….. 

ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................      ตำบล/แขวง ……………..................……  

อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................     รหัสไปรษณีย์ …..............……………..  

โทรศัพท์ …........................…………………………  

 

 

 

 



 

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

• ข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะขอกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการศึกษาจากกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา ดังนี้  

           ค่าเล่าเรียน     ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา      ค่าครองชีพ  

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยนืยันวา่ข้อความท้ังหมดนี้เป็นความจริงหากปรากฏภายหลังว่าได้มกีารรับรอง 

ข้อความอันเป็นเท็จข้าพเจ้ายนิยอมรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษาพร้อมนี้ 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารตา่งๆเพื่อประกอบการพจิารณาแล้ว ไดแ้ก่  

•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย่ืนความขอกู้ยืมเงิน  

             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง    

             ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ย่ืนความขอกู้ยืมเงิน (ถ้าม)ี  

             สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนคำขอกู้ยืมเงิน บดิาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)  

  เอกสารประกอบการรับรองรายได้  

   มรีายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงินเดอืน/สลปิเงินเดอืน)  
                         ไมม่รีายไดป้ระจำ (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวขา้ราชการของผู้รับรองรายได้)  
แผนผังแสดงท่ีต้ังของท่ีอยูอ่าศัย พรอ้มรูปถ่ายท่ีอยูอ่าศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศกึษาในปกีารศึกษาที่ผ่านมา  

            บันทึกกิจกรรมจิตอาสา  

 

 

ลงช่ือ …….....……………………………………..  

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

     วันท่ี ............ เดอืน................................ พ.ศ..................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบแบบค าขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
มหาวทิยาลยัพะเยา 

 
นิสิตชั้นปีท่ี 1     นิสิตชั้นปีท่ี 1 (รีรหสั/หรือ เคยกูย้มืกบัมหาวทิยาลยัพะเยา) 

 
 1. แบบค าขอกูย้มืท่ีพิมพจ์ากระบบ e-studentloan  จ  านวน 1 ฉบบั 
 2. แบบค าขอกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ติดรูปถ่าย 1 น้ิว 

 (กยศ.101) จ านวน 1 ชุด 
 3. -หนงัสือรับรองรายได ้จ านวน 1 ฉบบั  (ไม่มีรายไดป้ระจำ ) 

-หนงัสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) จ  านวน 1 ฉบบั (มีรายไดป้ระจ า) 
 4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน + ส าเนาทะเบียน ของนิสิต จ านวน 1 ฉบบั 
 5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน + ส าเนาทะเบียน ของบิดา จ านวน 1 ฉบบั 
 6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน + ส าเนาทะเบียน ของมารดา จ านวน 1 ฉบบั 
 7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน + ส าเนาทะเบียน ของผูป้กครอง ท่ีไม่ใช่บิดา-มารดา (ถา้มี) 

จ  านวน 1 ฉบบั 
 8. ส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองรายได ้(ตอ้งไม่หมดอาย)ุ หรือ 

หนงัสือรับรองการเป็นขา้ราชการ + ส าเนาบตัรประชาชน      จ  านวน 1 ฉบบั 

 9. ส าเนาแสดงผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. เอกสารทุกฉบบั เจา้ของเอกสารตอ้งเซ็นรับรองลายมือช่ือดว้ยลายมือตนเองเท่านั้น. 
2. ส าเนาเอกสารของผูรั้บรองรายไดต้อ้งไม่หมดอายุ 

 

 

 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผูต้รวจ 
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
ประจ าคณะ................................................ 

 

 

 

 



 

 

แผนผงัแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา  หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ  หรือคู่สมรส 
***  โปรดแสดงแผนผงัใหถู้กตอ้ง ชดัเจนและเขา้ใจง่าย  *** 

 

ชื่อห ม ู่บ าน... . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . เล ขที.่ .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . หม ู่ที่.. .. . . .. .. . .. . .. ซอย . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. ..  

ต  าบล.. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. อ า เภอ. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . จงั ห วดั . .. ... . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .โ ทรศัพท์... .. .. . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . .  



 

 
กยศ. 101 

 
ภาพถ่ายบ้านของนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพีอ่การศึกษา   

(ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน) 
ภาพที่ 1  ภาพถ่ายระยะใกล้  ให้เห็นเลขที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ภาพถ่ายระยะไกล  ให้เห็นรูปบ้านทั้งหลงั  พร้อมด้วยตวันิสิตและครอบครัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ภาพถ่ายดงักล่าวเป็นบา้นของ……………………………………………….จริง 
หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความอนัใดเป็นเท็จ     ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่
กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา 

ลงช่ือ…………………………………………. 
        (…………………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………………. 
หมายเหตุ  :  ผูรั้บรองเป็นบุคคลเดียวกบัผูรั้บรองรายไดข้องครอบครัวผู ้
 

 

 

 

 

(ต ิดภ าพด  วยกาว ใ ห  เรยี บร อย แล ะม ั่น คง) 

 

 

 

 

(ต ิดภ าพด  วยกาว ใ ห  เรยี บร อย แล ะม ั่น คง) 



 

 



 

 
 
 

 


