กยศ.วชร.03

บันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมฯ (กยศ.) ประจาปี ..................
ชื่อ - สกุล .............................................................รหัสนักศึกษา.....................................................สาขา...............................................
หลักสูตร  4 ปี  3 ปี เทียบโอน  2 ปี ต่อเนื่อง
เบอร์โทรศัพท์มือถือนักศึกษา......................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ บิดา/มาดา/ผูป้ กครอง .......................................
คาชี้แจง : ช่อง  ด้านหน้า ให้นกั ศึกษาตรวจสอบ (ขีดเครื่องหมาย ) ด้านหลังสาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบ















จานวน

(ฉบับ)

รายการ



1. ต้ นฉบับ บันทึกการตรวจสอบเอกสาร (กยศ.วชร.03)
2. ต้ นฉบับ แบบคาขอกูย้ มื เงิน (กยศ.101-1, 101-2, 101-3, 101-4)
3. สาเนา ทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน ของ ผู้ก้ยู ืม
4. สาเนา ทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน ของ บิดา
5. สาเนา ทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน ของ มารดา
6. สาเนา ทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของ ผู้ปกครอง ***กรณีไม่มีบิดาและมารดา
7. สาเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
8. ต้ นฉบับ หนังสือรับรองรายได้ของบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง (กยศ. 102)
9. สาเนา บัตรประจาตาแหน่งหรือสาเนาบัตรข้าราชการ ของ ผู้รับรองรายได้ ในข้ อ 9
10. ต้ นฉบับ แผนผังแสดงที่ต้งั และภาพถ่ายที่พกั อาศัย ของผูก้ ยู้ มื (กยศ.วชร.01)
11. สาเนา หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ของ ผู้ก้ยู ืม
12. สาเนา สัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันเดิม *** กรณีเป็ นนักศึกษาใหม่
13. สาเนา เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ระบุ)..........................................................................

1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
3
3
…..

สรุป  รายการเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 รายการเอกสารยังไม่ครบ เอกสารที่ขาดคือ รายการที่ ...........................................................
ลงชื่อ...............................ผูข้ อกูย้ มื

ลงชื่อ..................................ผูต้ รวจสอบ

เอกสาร
............./................/..............

หมายเหตุ : สาเนาเอกสารให้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องและลงวันที่ ให้ครบถ้วนทุกฉบับ

............./................/..............
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แบบคาขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้ ก้ยู ืมเพือ่ การศึกษา
ประจาปี การศึกษา ..................
วิทยาลัยเชียงราย

ติ ดรู ปถ่ าย
ของผูย้ ื่นคาขอกูเ้ งิน
ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รู ป

โปรดกรอกข้ อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด........../........./..........อายุ..............ปี
สัญชาติ.............................เชื้อชาติ................................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ............................................................
นักเรี ยน/นักศึกษาระดับ...................................ชั้นปี ที่.........................คณะ..............................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม...................รหัสประจาตัวนักเรี ยน/นักศึกษา................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา..............................
2. ภูมิลาเนาเดิม เลขที่ .....................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย ...........................................ถนน ...............................................
ตาบล/แขวง .................................................... อาเภอ/เขต …………………………………จังหวัด .......................................
รหัสไปรษณีย ์ ………………..โทรศัพท์ ......................................(ให้กรอกเบอร์บา้ น/เบอร์มือถือ เพื่อใช้ติดต่อกรณี เอกสารที่ไม่เรี ยบร้อย)
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ .....................หมูท่ .่ี ............... ตรอก/ซอย ...........................................ถนน ..............................................
ตาบล/แขวง .................................................... อาเภอ/เขต …………………………………จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย ์ ………………..โทรศัพท์ ......................................(ให้กรอกเบอร์บา้ น/เบอร์มือถือ เพื่อใช้ติดต่อกรณี เอกสารที่ไม่เรี ยบร้อย)
4. จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ............................................................................สาขา.................................................................
สถานศึกษา......................................................................................................ปี การศึกษา.......................................................
5.  เคยได้รับทุนการศึกษา
ปี การศึกษา
ประเภท
ชื่อทุนการศึกษา
จานวนเงิน

 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6.  เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู ้ มื เพื่อการ
ครั้งที่ ปี การศึกษา
ระดับการศึกษา

ชั้นปี ที่

 ไม่เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา

สถานศึกษา

วงเงินกู ้
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7. บิดาข้าพเจ้าชื่อ...............................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ อายุ....................ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ..............................................................................................................................................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด...............................................................จากสถานศึกษา....................................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ................................................................................................
หน้าที่ ........................................................................................................................................................
 ค้าขาย โดยเป็ น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ............................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน).......................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ....................................................................................................................................
โดย
 เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม.....................ไร่
 เช่าที่รวม.......................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์....................................................
8. มารดาข้าพเจ้าชื่อ............................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ อายุ....................ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ..............................................................................................................................................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา...................................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ................................................................................................
หน้าที่ ........................................................................................................................................................
 ค้าขาย โดยเป็ น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ...........................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน).......................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ....................................................................................................................................
โดย
 เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม.....................ไร่
 เช่าที่รวม.......................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์....................................................
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยูด่ ว้ ยกัน
 หย่า
 แยกกันอยูต่ ามอาชีพ
 อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................................................................................
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10. พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา รวมผูข้ อกูย้ มื มี................คน ชาย...............คน หญิง................คน ข้าพเจ้าเป็ นคนที่....................
พี่นอ้ งกาลังศึกษาอยูร่ วม...................คน คือ
คนที่
เพศ
อายุ
ชั้นปี
สถานศึกษา

11. พี่นอ้ งที่ประกอบอาชีพแล้วรวม...................คน คือ
คนที่ เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา

สถานที่ทางาน

รายได้เดือนละ

12. คู่สมรสข้าพเจ้า(ถ้ามี) ชื่อ....................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ อายุ..............ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ............................................................................................................................................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา.................................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ................................................................................................
หน้าที่ ........................................................................................................................................................
 ค้าขาย โดยเป็ น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ............................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน).......................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ....................................................................................................................................
โดย
 เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม..................ไร่
 เช่าที่รวม....................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์....................................................
13. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ............................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรี ยน)
14. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก............................................................................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ............................................................................................................................................
มีความสัมพันธ์กบั ข้าพเจ้าโดยเป็ น......................................................................................................................................
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15. ผูป้ กครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หรื อคู่สมรส)
ชื่อ........................................................สกุล..................................................เกีย่ วข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็ น..........................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ............................................................................................................................................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา.................................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ................................................................................................
หน้าที่ ........................................................................................................................................................
 ค้าขาย โดยเป็ น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ............................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน).......................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ....................................................................................................................................
โดย
 เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม..................ไร่
 เช่าที่รวม....................ไร่
 อื่นๆ (ให้ระบุ ......................................................................................)
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์....................................................
16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูย้ มื เงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กยู ้ มื เพื่อการศึกษา
16.1 เงินกูย้ มื ที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา*

รายการ

ภาคเรี ยนที่ 1

ภาคเรี ยนที่ 2

ภาคเรี ยนที่ 3

หน่วย : บาท

รวม

16.1.1 ค่าเล่าเรียนตาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ

16.1 รวม
16.2 เงินกูย้ มื ที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กตู้ ามวงเงินที่กาหนดไว้
ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา*
16.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ ............................ บาท เป็ นเวลา................................เดือน

16.1 และ 16.2 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กยู ้ มื เงินเพื่อการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา............................................................จังหวัด.....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่า ได้มีการรั บรองข้อความอัน
เป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพื่อการศึกษา พร้อมนี้ข้า พเจ้า ได้แนบเอกสาร
ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว จานวน.............................รายการ
ลงชื่อ........................................................................
(.......................................................................)
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................
*ตามที่ระบุ ไว้ ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงิ นให้ ก้ ยู ื มเพื่อการศึ กษา เรื่ อง กาหนดขอบเขตการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อการศึ กษาประจาปี การศึ กษานั้น ๆ
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้
วันที่ ....... เดือน................ พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.................................................................................. ตาแหน่ง...............................................................
สถานที่ทางาน ....................................................................................................... เลขที่..................... หมู่ที่.........................
ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน .................................. ตาบล/แขวง ....................................................
อาเภอ/เขต .................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ์ ........................ โทศัพท์ .........................
ขอรับรองว่า บิดาของ......................................................................................  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ................................................................... สถานที่ทางาน..............................................................................
เลขที่........................ หมู่ที่..................... ตรอก/ซอย......................................... ถนน............................................................
ตาบล/แขวง........................................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................................ โทรศัพท์.......................................... มีรายได้ปีละ......................................... บาท
มารดาของ......................................................................................  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ................................................................... สถานที่ทางาน..............................................................................
เลขที่........................ หมู่ที่..................... ตรอก/ซอย......................................... ถนน............................................................
ตาบล/แขวง........................................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................................ โทรศัพท์.......................................... มีรายได้ปีละ......................................... บาท
ผูป้ กครอง (ที่มใิ ช่บิดา – มารดา) ของ...............................................  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ................................................................... สถานที่ทางาน..............................................................................
เลขที่........................ หมู่ที่..................... ตรอก/ซอย......................................... ถนน............................................................
ตาบล/แขวง........................................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................................ โทรศัพท์.......................................... มีรายได้ปีละ......................................... บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มกี ารรับรอง
ข้อความอันเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนให้กยู ้ มื เพื่อการศึกษา

ลงชื่อ.........................................................................
(........................................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................
หมายเหตุ : การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับรอง
1.ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือตาแหน่งเทียบเท่า หรื อ
2.ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ
3.กานัน

กยศ.วชร.01

แผนผังแสดงที่ต้ งั บ้ านและภาพถ่ ายบ้ านพักอาศัย ของนักศึกษาผู้ ขอกู้ยืมเงินให้ก้ยู ืมเพือ่ การศึกษา
ผูข้ อกูช้ ื่อ นาย/นาง/นางสาว ......................................................................... รหัสนักศึกษา......................................
บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ถนน..........................................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแผนผังที่ต้ งั และภาพถ่ายนี้ เป็ นบ้านพักอาศัยของข้าพเจ้า ผูข้ อกูย้ มื เงินฯ จริ ง
ลงชื่อ..............................................ผูข้ อกู ้
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ................

แผนผังแสดงที่ต้ งั บ้ านพักอาศัย
N

ภาพถ่ ายบ้ านพักอาศัย

หมายเหตุ : ให้นกั ศึกษาผูข้ อกูย้ มื เงิน ลงชื่อกากับบนภาพถ่ายบ้านด้วย โดยลงชื่อคร่ อมระหว่างกระดาษกับภาพถ่าย

กยศ.103

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษา
วันที่ ....... เดือน................ พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า..................................................................................... ตาแหน่ง.....................................................................
ทาการสอนสาขาวิชา...................................................................................... คณะ..................................................................
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของ.............................................................................................รหัสนักศึกษา........................................
นักศึกษา ชั้นปี ที่...................... สาขาวิชา......................................................... คณะ..............................................................
มีความคิดเห็นดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
1. การเรี ยนของนักศึกษา
2. ความประพฤติของนักศึกษา

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

3. ภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระหว่างศึกษา
4. ความจาเป็ นในการกูย้ มื
โดยเห็นว่านักศึกษา

 สมควรได้กยู ้ มื เงิน เพราะ.......................................................................................................
 ไม่สมควรได้กยู ้ มื เงิน เพราะ..................................................................................................

ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................................
(.........................................................................)
อาจารย์ที่ปรึ กษา

