
 

 

กยศ.มช.017 
เอกสารเพ่ือใช้แนบ “แบบค าขอกู้ยืมเงินเกินหลักสตูร” 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
ยื่นหลักฐานการขอกู้เกินหลักสูตร ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562  
ณ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา  ชั้น 1 
ให้นักศึกษาจัดเรียงเอกสาร  ตามล าดับ  ดังนี้ 
1.□ กยศ.มช.013 ข้อมูลผู้กู้เกินหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.□ ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับจริง) ภาคการศึกษาที่.................../2561 (ภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2561) 
3.□ เอกสารสรุปจ านวนหน่วยกิต ที่ก าหนดให้จบในหลักสูตร Total : a minimum of……Credits 
4.□ แบบค าขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 จากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th  
5.□ มช.19 แบบค าขอทั่วไป (ขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร) 
6.□ กยศ.มช.018 หนังสือรับรองขอกู้เกินหลักสูตร 
7.□ กยศ.101 แบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และเอกสารประกอบการพิจารณาประกอบด้วย 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูย้ื่นค ำขอกู้ยืมเงิน  
 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ และ มำรดำ หรือผู้ปกครอง  
 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนของคู่สมรสของผูย้ื่นค ำขอกู้ยืม (ถ้ำมี) 
 เอกสำรประกอบกำรรับรองรำยไดบ้ิดำมำรดำหรือผู้ปกครอง 

o มีรำยได้ประจ ำ (หนังสือรับรองเงนิเดือน/สลิปเงินเดือน) 
o ไม่มรีำยได้ประจ ำ (หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 

พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้รับรองรำยได้) 
 แผนผังแสดงท่ีตั้งของที่อยู่อำศัย พร้อมรูปถ่ำยท่ีอยู่อำศยัของบิดำ มำรดำ หรือ ผู้ปกครอง 
 ใบแสดงผลกำรศึกษำ/ส ำเร็จกำรศกึษำในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
 บันทึกกิจกรรมจติอำสำ ไม่น้อยกว่ำ 36 ช่ัวโมง/ปีกำรศึกษำ 
 หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ในคณะ (แบบ กยศ.103) 
 อื่นๆ (ถ้ำมี) ส ำเนำทะเบียนหย่ำของบิดำมำรดำ, ส ำเนำใบมรณบัตรของบิดำมำรดำ, ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือหรือ

นำมสกลุ, หนังสือรับรองสถำนภำพครอบครัวผู้กู ้กยศ.020 (นักศึกษำอยู่กับบิดำ หรือมำรดำคนใดคนหนึ่ง 
เนื่องจำกแยกทำงกันโดยไม่มีใบหย่ำ) 

 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าที่รับเอกสาร     วันที่รับเอกสาร.................................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.studentloan.or.th/


 

 

ข้อมูลนักศึกษากองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
กู้เกินหลักสตูร  ประจ าปีการศึกษา 1/2562 

 

 
เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ขอกู้เกินหลักสูตร 
1. เป็นผู้กู้ยืมเงินที่เรียนจนครบก าหนดปีของหลักสูตร แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  และต้องเรียนใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคณะและสาขาวิชาเดิมต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
2. ไม่เคยลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่เคยลาพักการศึกษา  หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไม่น้อยกว่า 2.00  และให้แนบส าเนาใบรับรองผลการเรียน ดังนี้ 
    กรณีท่ี 1  ไม่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 ให้แนบ  ส าเนาใบรับรองผลการเรียน  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
    กรณีท่ี 2  ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 ให้แนบ  ส าเนาใบรับรองผลการเรียน  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 
4. ภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง) 

 4.1 คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1/2562) มีหน่วยกิตสะสมรวมกัน
ไม่เกิน 36 หน่วยกติ 

 4.2 คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/2562) มีหน่วยกิตสะสมรวมกัน
ไม่เกิน 36 หน่วยกิต 

 

ชื่อ        นามสกุล                                            . 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ                                                     . 
คณะ    ภาควิชา    สาขาวิชา                                                  . 
ชั้นปี      เกรดเฉลี่ยสะสม                                                               . 
หน่วยกิต คงเหลือ                  ปีที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา                       ภาคเรียนที่                      . 
สาเหตุที่ไม่จบตามเงื่อนไข                                                                                                               . 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และเอกสารทั้งหมดเป็นความจริง ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า
ข้อมูล และเอกสารดังกล่าวเป็นเท็จ   ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยยกเลิกการขอกู้ ยืมเงินฯ เกินหลักสูตร            
ประจ าปีการศึกษา 2562 ทันท ีและข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2562 ด้วยตนเอง  

ลงชื่อ………………………………………… 
วันที่……....เดือน…….…………..พ.ศ. 2562 

 

หมายเหตุ    :  การยื่นเอกสารนี้ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยยังไม่สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาได้รับสิทธิ์ให้กู้ยืมเงิน
เกินหลักสูตร เนื่องจากสถานศึกษาต้องเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สมควรให้กู้ยืมเงินเกินหลักสูตรพร้อมชี้แจงเหตุผล
ประกอบการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองพิจารณาเป็นรายบุคคล  หากคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง
ไม่อนุมัติให้นักศึกษากู้เกินหลักสูตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ าเป็นที่จะต้องให้นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ด้วยตนเอง (ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2562 วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562) โดยจะแจ้งผลการอนุมัติให้นักศึกษา
ทราบทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://sdd.oop.cmu.ac.th  และเพจงานทุนการศึกษา
และสร้างเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายในเดือน กันยายน 2562     

 

 
 

กยศ.มช.013 

http://sdd.oop.cmu.ac.th/


 

 

มช.19 
ค าขอทั่วไป  

 

เขียนที่...................................................................................... 
วันท่ี...................เดือน.....................................พ.ศ.2562 

 

เรื่อง   ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เกินหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2562 
 

เรียน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..............................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................. 
เป็นนักศึกษาที่ เรียนจนครบก าหนดปีของหลักสูตร   แต่ ไม่ส า เร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด                     
เนื่องจาก.............................................................................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะส าเร็จการศกึษาภายใน ภาคการศึกษาที่ …/2562 หากไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ข้าพเจ้ายินดี
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอง 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้      ขอแสดงความนับถือ 
.................................................... 
....................................................    ................................................................ 
....................................................     (                                               ) ผู้ขอกู้ยืม 
เบอร์โทรศัพทม์ือถือ.............................................    
เบอร์โทรศัพท์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและสามารถตดิตอ่ได้ กรณีเร่งด่วน  
(บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/เพื่อน/อื่นๆ)........................................................................... 
 

 
 
ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

                                                                              ................................................. 
                   (................................................................) 
                    ............../....................../............ 
     เบอร์โทรศัพท์ภาควิชา.............................. 
 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีคณะ ค าสั่ง 
...................................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
...................................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
...................................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
 

..................................................................................................... 
………………………………………………………………………….................. 
..................................................................................................... 
………………………………………………………………………….................. 
..................................................................................................... 
………………………………………………………………………….................. 
 

 
 

 
 



 

 

กยศ.มช.018 
 

หนังสือรับรองขอกู้เกนิหลักสูตร 
 

เขียนที่...................................................................................... 
วันท่ี...................เดือน.....................................พ.ศ.2562 

 

เรื่อง   ขอกู้เกินหลักสตูร ส าหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2562 
 

เรียน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว............................................................  มีความสมัพันธ์กับนักศึกษาเป็น           
บิดา 
มารดา      
ผู้ปกครอง 
อื่นๆ  โปรดระบุ............................................................... 
 

ของนักศึกษาช่ือ  นาย/นาง/นางสาว............................................................  รหสัประจ าตัวนักศึกษา................................. 
เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ที่เรียนจนครบก าหนดปีของหลักสูตร  แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เนื่องจาก............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

จึงขอความอนุเคราะห์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เกินหลักสูตร โดยขอยืนยันว่านักศึกษาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าจะส าเร็จการศึกษาภายใน ภาคการศึกษา...../2562 หากไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามที่ระบุไว้ ข้าพเจ้า
ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาด้วยตนเอง 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

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

          
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้       
.................................................... 
....................................................     
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..................................   
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบค ำขอกู้ยืมเงิน  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (รำยเก่ำ กู้เกินหลักสูตร) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
(กรุณำพิมพ์เอกสำร หน้ำ-หลัง) 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังน้ี  (ให้กรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง) 
   ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
  ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักศึกษำในสำขำท่ีเป็นควำมต้องกำรหลักฯ  (กรอ.เดิม) 
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 

1. ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว….............................…………………………...……วัน/เดือน/ปีเกิด…........…/…………../……….อำย…ุ…......…..ปี
สัญชำติ……............................….เชื้อชำติ…… …………….เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน……………………………………………….…...…..
นักศึกษำระดับ ปริญญำตรี   ช้ันปทีี่……... รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ.........................................คณะ……………….....…...…....……….
สำขำ…………...………………………………………………...คะแนนเฉลี่ยสะสมปีกำรศึกษำก่อนท่ีจะขอกู้…….….……………………..............
ช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำ…………………..…………………………….…….….................................................................................................... 

2. ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี……………… หมู่ที…่…….. ตรอก/ซอย..................…… ถนน……………………….....................................
ต ำบล/แขวง…….............…………..อ ำเภอ/เขต……........................………….จังหวัด………………………………………………………………..
รหัสไปรษณีย์………………………… โทรศัพท์.........……………………………………………………………….…………………………………………… 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี…………….. หมูท่ี…่……… ตรอก/ซอย………………………..ถนน…………………..……………………………..………………
ต ำบล/แขวง……………………………..อ ำเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………….…...…………………………………………..…..
รหัสไปรษณีย์………………………… โทรศัพท์บ้ำน…………………………….โทรศัพท์มือถือ……………..………….....………………………….… 

4. ส ำเรจ็กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี   
   ไม่เคยส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตร ี

 เคยส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำก.......................................................................................................................... 
       คณะ................................................................................สำขำวิชำ............................................................................... 
5.  ไม่เคยได้รับทุนกำรศึกษำ 

 เคยได้รับทุนกำรศึกษำ    
ปีกำรศึกษำ ประเภท ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 

    

    

    

    

6.  ไม่เคยกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อกำรศึกษำ 

 เคยกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ    กยศ.     กรอ. 

ครั้งท่ี ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปีที ่ สถำนศึกษำ เงินที่กู้ยืม 
      

      

      

      

 

ติดรูปถ่ำย 
ของผู้ยื่น 

แบบค ำขอกู ้

กยศ.101 
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7. ข้ำพเจ้ำไดร้ับอุปกำระด้ำนกำรเงินจำก ........................................................................................................................................ 
มีควำมสมัพันธ์กับข้ำพเจ้ำโดยเป็น........................................................................................................................................................ 
8. ข้ำพเจ้ำไดร้ับค่ำใช้จ่ำยเดือนละ.................................................................................................บำท (นอกเหนือจำกค่ำเล่ำเรียน) 
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ 
9. บิดำข้ำพเจ้ำช่ือ…………………………………………………………   ถึงแกก่รรม        ยังมีชีวิตอยู่ อำย…ุ...……ปี 
เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………เลขท่ีบัตรประจ ำตัวผู้เสยีภำษี…………….............................…........................... 
จบกำรศึกษำช้ันสูงสดุ………………………………................ จำกสถำนศกึษำ……............……………………………....………………………………… 
อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวสิำหกจิ/พนักงำนองค์กรของรัฐ ต ำแหนง่.................….................................................…………     
         สถำนท่ีท ำงำน………………………………………………………………………………………………....………………............................… 
 พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษัท ต ำแหน่ง..................................................................................................................................................... 
      สถำนท่ีท ำงำน……………………………………………........……………………………………………................................................................… 
 ค้ำขำย โดยเป็น    เจ้ำของร้ำน   หำบเร่/แผงลอย  เช่ำร้ำน 
     ลักษณะสินค้ำ……………………………………………………………………….................................……………………………................................ 
 รับจ้ำง (ระบุงำนให้ชัดเจน)……………………………………………………………………………………..….......................................................... 
 เกษตรกร ประเภท…………………………...……………………………………………………………………….......................................................... 
โดย   เป็นเจ้ำของที่ดิน รวม ………………….ไร ่   เช่ำท่ีดินรวม…….………………….ไร ่
 อื่น ๆ (ให้ระบุ)……………..…………………………………………………………………………………….…............................................................. 
รำยได้เดือนละ.............................บำท    รวมทั้งสิ้นปีละ………………..……..........……..บำท (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร)              
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี……………… หมูท่ี…่………….. ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………………………........…........…………...….. 
ต ำบล/แขวง……………………............………..อ ำเภอ/เขต……………....................................จังหวัด…………….…………………………………..… 
รหัสไปรษณีย์……………….......................…… โทรศัพท์มือถือ………........................……….......................…………………………………………. 
10. มำรดำข้ำพเจ้ำชื่อ…………………………………………………………   ถึงแก่กรรม        ยังมีชีวิตอยู่ อำย…ุ...……ปี 
เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………เลขท่ีบัตรประจ ำตัวผู้เสยีภำษี……………........................………………................. 
จบกำรศึกษำช้ันสูงสดุ………………………………................ จำกสถำนศกึษำ……..........………………………………………………………….........…
อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวสิำหกจิ/พนักงำนองค์กรของรัฐ ต ำแหนง่.................….................................................…………     
         สถำนท่ีท ำงำน…………………………………………………………………………………………………………................……................… 
 พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษัท ต ำแหน่ง..................................................................................................................................................... 
      สถำนท่ีท ำงำน……………………………………………........……………………………………………................................................................… 
 ค้ำขำย โดยเป็น    เจ้ำของร้ำน   หำบเร่/แผงลอย  เช่ำร้ำน 
     ลักษณะสินค้ำ……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 รับจ้ำง (ระบุงำนให้ชัดเจน)……………………………………………………………………………………..….......................................................... 
 เกษตรกร ประเภท…………………………...……………………………………………………………………….......................................................... 
โดย   เป็นเจ้ำของที่ดิน รวม ………………….ไร ่   เช่ำท่ีดินรวม…….………………….ไร ่
 อื่น ๆ (ให้ระบุ)……………..…………………………………………………………………………………….…............................................................. 
รำยได้เดือนละ.............................บำท    รวมทั้งสิ้นปีละ………………..……..........……..บำท (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร)              
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี……………… หมูท่ี…่………….. ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………………........………........……………...….. 
ต ำบล/แขวง……………………............………..อ ำเภอ/เขต……………..............จังหวัด…………….………………………......................…………..… 
รหัสไปรษณีย์……………….......................…… โทรศัพท์มือถือ………........................…………………………………………….......................……. 
11. สถำนภำพสมรสของบิดำมำรดำ 
 อยู่ด้วยกัน     หย่ำ     แยกกันอยู่ตำมอำชีพ    ขำดกำรตดิต่อ    อื่นๆ ระบุ................................................................ 
12. พีน่้องร่วมบิดำ มำรดำ รวมผู้ขอกูย้ืม มี……….… คน ชำย………….. คน หญิง……………. คน ข้ำพเจ้ำเป็นคนท่ี……....................….. 

 



 

 

-3- 
มีพี่น้องก ำลังศึกษำอยู่รวม…………………. คน คือ 

คนที่ เพศ อำย ุ ชั้นปี สถำบันกำรศึกษำ 
     

     

     

13. พี่น้องที่ประกอบอำชีพแล้วรวม……………………….. คน คือ 
คนที่ เพศ อำย ุ วุฒิกำรศึกษำ สถำนที่ท ำงำน รำยได้เดือนละ 

      

      

      

 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดำ มำรดำ) 
14. ผู้ปกครองของข้ำพเจ้ำ  ช่ือ………………………………สกุล....................................เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำโดยเป็น................................ 
เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน…………...............................……………..................................................................................................... 
จบกำรศึกษำสูงสุดในระดับ…………………….. จำกสถำนศึกษำ……......………………………………………………………………...……................... 
อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวสิำหกจิ/พนักงำนองค์กรของรัฐ ต ำแหนง่.................….................................................…………     
         สถำนท่ีท ำงำน………………………………………………………………………………………………………………................................… 
 พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษัท ต ำแหน่ง..................................................................................................................................................... 
      สถำนท่ีท ำงำน……………………………………………........……………………………………………................................................................… 
 ค้ำขำย โดยเป็น    เจ้ำของร้ำน   หำบเร่/แผงลอย  เช่ำร้ำน 
     ลักษณะสินค้ำ……………………………………………………………………….................................……………………………................................ 
 รับจ้ำง (ระบุงำนให้ชัดเจน)……………………………………………………………………………………..................................….......................... 
 เกษตรกร ประเภท…………………………...……………………………………………………………………….......................................................... 
โดย   เป็นเจ้ำของที่ดิน รวม ………………….ไร ่   เช่ำท่ีดินรวม…….………………….ไร ่
 อื่น ๆ (ให้ระบุ)……………..…………………………………………………………………………………….…............................................................. 
รำยได้เดือนละ.............................บำท    รวมทั้งสิ้นปีละ………………..……..........……..บำท (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร)              
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี……………… หมูท่ี…่………….. ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………………………................……………...….. 
ต ำบล/แขวง……………………............………..อ ำเภอ/เขต……………..............จังหวัด…………….………………………………......................…..… 
รหัสไปรษณีย์……………….......................…… โทรศัพท์มือถือ………........................………………………………………….......................………. 
ข้อมูลคูส่มรสของผู้ขอกู้ยมืเงิน (ถ้ำมี) 
15.  คู่สมรสข้ำพเจ้ำชื่อ…………………………………………………………   ถึงแก่กรรม        ยังมีชีวิตอยู่ อำย…ุ...……ปี 
เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………เลขท่ีบัตรประจ ำตัวผู้เสยีภำษี………………………...............................................                 
จบกำรศึกษำช้ันสูงสดุ………………………………................ จำกสถำนศกึษำ……......................………………………….........……………………… 
อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวสิำหกจิ/พนักงำนองค์กรของรัฐ ต ำแหนง่.................….................................................…………     
         สถำนท่ีท ำงำน………………………………………………………………………………………………………………................................… 
 พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษัท ต ำแหน่ง..................................................................................................................................................... 
      สถำนท่ีท ำงำน……………………………………………........……………………………………………................................................................… 
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 ค้ำขำย โดยเป็น    เจ้ำของร้ำน   หำบเร่/แผงลอย  เช่ำร้ำน 
     ลักษณะสินค้ำ…………………………………………………………………………………………….................................………................................ 
 รับจ้ำง (ระบุงำนให้ชัดเจน)……………………………………………………………………………………..….......................................................... 
 เกษตรกร ประเภท…………………………...……………………………………………………………………….......................................................... 
โดย   เป็นเจ้ำของที่ดิน รวม ………………….ไร ่   เช่ำท่ีดินรวม…….………………….ไร ่
 อื่น ๆ (ให้ระบุ)……………..…………………………………………………………………………………................................….…............................. 
รำยได้เดือนละ.............................บำท    รวมทั้งสิ้นปีละ………………..……..........……..บำท (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร)              
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี……………… หมูท่ี…่………….. ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………………………................……………...….. 
ต ำบล/แขวง……………………............………..อ ำเภอ/เขต……………..............จังหวัด…………….………………......................…………………..… 
รหัสไปรษณีย์……………….......................…… โทรศัพท์มือถือ………........................………………….......................………………………………. 
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช่ในกำรศึกษำจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ดังนี ้
 ค่ำเลำ่เรยีน                  ค่ำครองชีพ 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมทั้งหมดนี้เป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำมอันเป็น
เท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบ
เอกสำรต่ำงๆเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้ว ได้แก่ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำขอกู้ยืมเงิน  

 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ และ มำรดำ หรือผู้ปกครอง 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค ำขอกู้ยืม (ถ้ำมี) 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอกู้ยืมเงิน บิดำและมำรดำหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ำมี) 

 เอกสำรประกอบกำรรับรองรำยได ้
o มีรำยได้ประจ ำ (หนังสือรับรองเงนิเดือน/สลิปเงินเดือน) 
o ไม่มรีำยได้ประจ ำ (หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 

พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้รับรองรำยได้) 
o แผนผังแสดงท่ีตั้งของที่อยู่อำศัย พร้อมรูปถ่ำยท่ีอยู่อำศยัของบิดำ มำรดำ หรือ ผู้ปกครอง 
o ใบแสดงผลกำรศึกษำ/ส ำเร็จกำรศกึษำในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
o บันทึกกิจกรรมจติอำสำ ไม่น้อยกว่ำ 36 ช่ัวโมง/ปีกำรศึกษำ 
o หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ในคณะ (แบบ กยศ.103) 
o อื่นๆ (ถ้ำมี) ส ำเนำทะเบียนหย่ำของบิดำมำรดำ, ส ำเนำใบมรณบัตรของบิดำมำรดำ, ส ำเนำใบเปลี่ยน

ช่ือหรือนำมสกุล, หนังสือรับรองสถำนภำพครอบครัวผู้กู้ กยศ.020 (นักศึกษำอยู่กับบิดำ หรือมำรดำ
คนใดคนหนึ่ง เนื่องจำกแยกทำงกันโดยไม่มีใบหย่ำ) 

 

 

 ลงช่ือ.................................................... 
 (...............................................................) 
 วันท่ี...........เดือน................................พ.ศ. 2562 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน  
*กรอกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ด้วยลายมือของผู้รับรองรายได้ เท่านัน้  

**เอกสำรฉบับน้ี ห้ำมมีรอยลบน้ ำยำลบค ำผิด (ลคิวิด) หำกเขียนผิด ให้ผู้รับรองของครอบครัวผู้กู้เป็นผู้เซ็นชื่อก ำกับแก้ไข เท่ำนั้น!! 
 

วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ. ........................ 
 

  ข้าพเจ้า(ผู้รับรองรายได้)...........................................…………………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………... 
สังกัด....................................................................................................................................สถานท่ีท างาน......……………………………………………………..
เลขท่ี………..……….หมู่ที…่……………….ตรอก/ซอย……………………..ถนน………………………………….…………..ต าบล/แขวง…………………………………………
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด………………………………..………………....…รหสัไปรษณีย…์…………….โทรศัพท…์..……………………………. 
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ศึกษาอยู่คณะ.............................................................................................................................รหัสนักศกึษา............................................................. 

  บิดาของผู้กู้ยืม.…………………….…………..………………………………………………………….…    ❏  ถึงแก่กรรม           ❏  ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ……………………………………………….สถานท่ีท างาน……………………………………………………………..เลขท่ี………………… หมู่ที…่……………..
ตรอก/ซอย…………………. ถนน…………………………………………….……………ต าบล/แขวง………………………..อ าเภอ/เขต……………………..…...................
จังหวัด………….……………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…….……………โทรศัพท์…………………………มีรายได้ปลีะ…………..……………………….บาท  

  มารดาของผู้กู้ยืม…...……………………...………………………………………………………….…     ❏  ถึงแก่กรรม           ❏  ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ……………………………………………….สถานท่ีท างาน……………………………………………………………..เลขท่ี………………… หมู่ที…่……………..
ตรอก/ซอย…………………. ถนน…………………………………………….……………ต าบล/แขวง………………………..อ าเภอ/เขต……………………..…...................
จังหวัด………….……………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…….……………โทรศัพท์…………………………มีรายได้ปลีะ……………………………….….บาท  

  ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม (ที่ไม่ใช่บิดา-มารดา)………………………………………………….…     ❏  ถึงแก่กรรม           ❏  ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ……………………………………………….สถานท่ีท างาน……………………………………………………………..เลขท่ี………………… หมู่ที…่……………..
ตรอก/ซอย…………………. ถนน…………………………………………….……………ต าบล/แขวง………………………..อ าเภอ/เขต……………………..…...................
จังหวัด………….……………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…….……………โทรศัพท์…………………………มีรายได้ปลีะ…………………………….…….บาท  
   ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริ ง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง  
ข้อความอันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

 
ลงช่ือ..............................................................ผูร้ับรองรำยได้               

 (................................................................) 
                         ต ำแหน่ง.........................................................................  
 
 
 
หมำยเหตุ : กำรรับรองสถำนภำพของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง  
1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2542  
2. สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร หรือผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
3.  หัวหนา้สถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

(กรณีมีรายไดป้ระจ า  แนบหนงัสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน  ไม่ตอ้งใชเ้อกสาร กยศ.102)  



  

 

หนังสือรับรองสถำนภำพครอบครัวผู้ขอกู้ 
(กรณี ไม่มีใบหย่ำ)  

*กรอกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ด้วยลายมือของผูร้ับรองรายได้ เท่านั้น 
 วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ.................  

ข้ำพเจ้ำ(ผู้รับรอง)..................................................................ต ำแหน่ง........................ .................................              
สถำนที่ท ำงำน..........................................................................เลขที่............หมู่ที่. .........ตรอก/ซอย........................... 
ถนน................................ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต.................................. ................................... 
จังหวัด.............................................. รหสัไปรษณีย์.......................โทรศัพท์........................................................... ....  
ขอรับรองว่ำบิดำ - มำรดำ ของ.........................................................ได้  แยกทำงกัน  ขำดกำรติดต่อ             
ขณะนี้นักศึกษำอยู่ในควำมอุปกำระของ............................................................................................... ..................... 
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น........................แต่เพียงผู้เดียว ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี..................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...................... 
ถนน......................................ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต........................... .............................
จังหวัด........................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.............................................................................  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำร
รับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร/บัตรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพ่ือเป็นหลักฐำน พร้อมลงลำยมือ
ชื่อรับรองส ำเนำ  
 ลงชื่อ..............................................................ผู้รับรองสถำนภำพ               
          (................................................................) 
 ต ำแหน่ง......................................................................................  
 
 

 

 

 

หมำยเหตุ : กำรรับรองสถำนภำพของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง  
1. เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2542  
2. สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร หรือผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
3.  หัวหน้าสถานศึกษาทีผู่้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่

เอกสำรฉบับน้ี ห้ำมมรีอยลบน้ ำยำลบค ำผดิ (ลิควิด) หำกเขียนผดิ ให้ผู้รับรองของครอบครัวผู้กู้ เป็นผู้เซ็นช่ือก ำกับแก้ไข เท่ำนั้น!! 
 

กยศ.มช.020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
       ข้าพเจ้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว……………...………………………...……รหสัประจ าตัวนักศึกษา……………………...................………………....... 
ช้ันปีท่ี….. คณะ………………….สาขา……………………...รหสับัตรประจ าตัวประชาชน……………...……………………………………….......…………...… 
บ้านเลขท่ี……………… หมู่ที…่…….. ตรอก/ซอย…………………..ถนน………………………….……………...………………………………………......……...… 
ต าบล/แขวง……………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวัด……………………………..………………………………………….….........… 
รหัสไปรษณีย์…………………………………………….…โทรศัพท…์…………………………………………….……………………………………….………......…....…  
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังเช่นเมื่อมีอาจารย์และเจ้าหน้าจากกองทุน
ฯไปตรวจเยี่ยมบ้านพบว่าข้อมูลแผนท่ีเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมยกเลิกสัญญาในปีการศึกษา 2562 ทันท ี

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

                 ผู้ขอกู้ยืม 
                                                                                                        วันท่ี……..เดือน………………..พ.ศ 2562 

 

แผนผังที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 

ผู้กู้ยืมกองทุนฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ทิศ….......... 

หมำยเหตุ  
1. โปรดเขียนแผนท่ีให้ชัดเจน และเข้ำใจง่ำย โดยวำดจำกสถำนท่ีใกล้บ้ำน เช่น ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ หมู่บ้ำน หรือ สถำนท่ีที่เห็น
เด่นชัด ระหว่ำงไปบ้ำน 
2. ให้วำดด้วยปำกกำหมึกแห้งสีน้ ำเงินเท่ำน้ันห้ำมใช้ดินสอ หรือก็อปจำก google map ได้แตต่้องเขียนรำยละเอียด              
และมีพิกัดที่ชัดเจน 

กยศ.104 
 



 

 

-2- 

รูปที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 
ผู้กู้ยืมกองทุนฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กยศ.104 
 



 

 

 

 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
      (ผู้กู้ยืมกองทุนฯ รายเก่า) ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

วันท่ี…………เดือน……………….พ.ศ 2562 

ข้าพเจ้า…..……………………………………………ต าแหน่ง……………………………..……………..………………............................... 
ท าการสอนประจ าภาควิชา/สาขาวิชา……………………………….………คณะ……………………..……….………………….……...................... 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ………………………………….…..……รหสัประจ าตัวนักศึกษา………………………………………………….....…...… 
ช้ันปีท่ี…………………..ภาควิชา/สาขาวิชา………………………………………...คณะ………………………………………………….......…….…...… 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………………………………........……...……… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..................……... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….....................
. 
 
 
                                        ลงช่ือ………………………………………… 

                             (                                                  ) 
                         ต าแหน่ง……………………………….……… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กยศ. 103 


