
 

 

 

 
 

 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วทิยาลยัเชียงราย 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา (จ านวน 3 ชุด)  
 
ผู้ขอกู้ (นักศึกษา) 1. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 
  2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ ใหเ้รียบร้อย) 
  3. ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั / เปล่ียนสกลุ (ถา้มี)      
บิดา-มารดา 1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ ใหเ้รียบร้อย)  
  2. หนงัสือรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดือน (ในกรณีมีงานประจ า)      
  3. ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณบตัร (ถา้มี)      
  4. ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั / เปล่ียนสกลุ (ถา้มี)      
 ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา-มารดา)/คู่สมรส (ถ้ามี ) ในกรณีท่ีผูใ้ชอ้ านาจปกครองมิใช่บิดา  มารดา หรือ กรณีท่ีผูข้อกูยื้มไดท้ าการสมรสแลว้ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ ใหเ้รียบร้อย)   
2. หนงัสือรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดือน (ในกรณีมีงานประจ า)      
3. ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั / เปล่ียนสกลุ (ถา้มี)     

ผู้ รับรองรายได้  1.ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ ใหเ้รียบร้อย)      
ข้อควรปฏิบัติในการถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาเอกสาร 

1. ส าเนาเอกสารทุกฉบบัต้องใช้กระดาษ A4 เท่าน้ัน และตอ้งถ่ายเอกสารใหช้ดัเจน (กรณีมีรูปถ่ายตอ้งเห็นหนา้ชดัเจน)  
2. ส าเนาเอกสารทุกฉบบัใหเ้ซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจ้าของเอกสารเท่าน้ัน (ห้ามส าเนาเอกสารจากชุดเดิมท่ีเซ็นรับรอง

ส าเนาแลว้ เพราะจะท าใหรั้บรองเอกสารซ ้ าซ้อนและไมส่ามารถใชเ้อกสารนั้นได)้ 
 

 ก่อนส่งเอกสาร กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุดแบบค าขอกู้ยืมเงนิ 

ส าหรับนักศึกษาใหม่ 
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แบบค าขอกู้ยืมเงนิ 
กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา.........2562....................... 
สถานศึกษา  วทิยาลยัเชียงราย 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังน้ี 
 ลกัษณะท่ี 1 เงินกูย้มืเพื่อการศึกษา ให้แกน่ักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์(กยศ. เดิม) 
 ลกัษณะท่ี 2 เงินกูย้มืเพื่อการศึกษา ให้แกน่ักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการหลกัฯ (กรอ.เดิม) 
 

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 
1. ช่ือ นาย/นางสาว/นาง..........................................................................วนั/เดือน/ปีเกดิ........../.............../..............อาย.ุ..........ปี  
 สัญชาติ........................เช้ือชาติ..............................เลขท่ีบตัรประจ  าตวัประชาชน................................................................... 
 นักเรียน/นักศึกษาระดบัการศึกษา................................ชั้นปีท่ี...........คณะ............................................................................... 
 สาขาวิชา................................................................. ............คะแนนเฉล่ียสะสมปีการศกึษากอ่นท่ีจะขอกู.้.............................. 
 รหัสประจ  าตวันักเรียน/นักศึกษา...................................................ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา............................................................ 
2. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......................................... 
 ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั............................................... 
 รหัสไปรษณีย.์...................................โทรศพัท.์.................................... .................................. 
3. ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......... .............................................. 
 ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั............................................... 
 รหัสไปรษณีย.์...................................โทรศพัท.์.................................................................... .. 
4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก.......................................................................................... ................... 
  คณะ....................................................................... .......สาขาวิชา........................................................................ 
  ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
5.  เคยไดรั้บทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
    
    
    

  ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา 
6. เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา  กยศ.  กรอ. 

 ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีที่ สถานศึกษา เงินที่กู้ยืม 
     
     
     
     
     

  ไม่เคยกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา 

ติดรูปถ่าย 

ของผู้ยื่น 

แบบค าขอกู้ 
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7. ขา้พเจา้ไดรั้บอุปการะดา้นการเงินจาก...................................................................................................................................... 
 มีความสัมพนัธ์กบัขา้พเจา้โดยเป็น............................................................................................. .............................................. 
8. ขา้พเจา้ไดรั้บค่าใช้จ่ายเดือนละ............................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)  
 

ข้อมูลบิดา- มารดา 
9. บิดาขา้พเจา้ช่ือ............................................................................ ............ ถึงแกก่รรม  ยงัมีชีวิตอยู ่อาย.ุ..................ปี 
 เลขท่ีบัตรประจ  าตวัประชาชน.................................................................................................... .............................................. 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ......................................จากสถานศึกษา................................................................... ................... 
 อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานองคก์ารของรัฐ ต าแหน่ง............................................ ........................... 
         สถานท่ีท างาน................................................................................................................. ........................................ 
    พนักงาน/ลูกจา้งบริษทั ต าแหน่ง.............................................................................................................................. 
         สถานท่ีท างาน................................................................................................................. ......................................... 
    คา้ขาย โดยเป็น  เจา้ของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
         ลกัษณะสินคา้................................................................................................................. ......................................... 
   รับจา้ง(ระบุงานให้ชัดเจน).................................................................................................... .................................... 
   เกษตรกร  ประเภท.............................................................. ...................................................................................... 
   โดย  เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม..............................ไร่    เช่าท่ีรวม..........................................ไร่  
 รายไดปี้ละ.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี...............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................... ............................. 
 ต าบล/แขวง...................................................อ  าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั............................................ 
 รหัสไปรษณีย.์..............................................โทรศพัท.์.................................................... ..................... 
10. มารดาขา้พเจ้าช่ือ........................................................ .............................. ถึงแกก่รรม  ยงัมีชีวิตอยู ่อาย.ุ..................ปี 
  เลขท่ีบัตรประจ  าตวัประชาชน............................................ ..................................................................................................... 
  จบการศึกษาสูงสุดในระดับ......................................จากสถานศึกษา.................................................... .................................. 
  อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานองคก์ารของรัฐ ต าแหน่ง....................................... ............................... 
         สถานท่ีท างาน......................................................................................... ................................................................ 
    พนักงาน/ลูกจา้งบริษทั ต าแหน่ง................................................................................................ .............................. 
         สถานท่ีท างาน.......................................................................................................................................................... 
    คา้ขาย โดยเป็น  เจา้ของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
         ลกัษณะสินคา้.......................................................................................................................................................... 
   รับจา้ง(ระบุงานให้ชัดเจน).................................................................................................... .................................... 
   เกษตรกร  ประเภท.............................................................................................................. ...................................... 
   โดย  เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม..............................ไร่   เช่าท่ีรวม..........................................ไร่  
 รายไดปี้ละ.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
 ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี...............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย...................... ........................ถนน.................................................... 
 ต าบล/แขวง...................................................อ  าเภอ/เขต...................................................จงัหวัด............................................ 
 รหัสไปรษณีย.์..............................................โทรศพัท.์............................................................ ............. 
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
  อยู่ดว้ยกนั    หยา่    แยกกนัอยู่ตามอาชีพ 
  อ่ืนๆ ระบุ .......................................................................................................................................................................... 
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12. พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผูข้อกูย้มื)............คน เป็นชาย................คน เป็นหญิง...............คน  ขา้พเจา้เป็นคนท่ี................... 
 มีพี่น้องก  าลังศึกษาอยู่รวม...................คน คือ 

คนที ่ เพศ อายุ ช้ันปี สถานศึกษา 
     
     
     
     
     

 
13. พี่น้องท่ีประกอบอาชีพแลว้รวม..........................คน คือ  

คนที ่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานทีท่ างาน รายได้เดือนละ 
      
      
      
      
      

 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ใช่บิดา มารคา) 
14. ผูป้กครองของขา้พเจา้ ช่ือ......................................สกลุ..............................................เกีย่วขอ้งกับข้าพเจา้โดยเป็น................. 
 เลขท่ีบัตรประจ  าตวัประชาชน.................................................................................................... .............................................. 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ......................................จากสถานศึกษา...................................................................................... 
 อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานองคก์ารของรัฐ ต าแหน่ง.................................................................... ... 
         สถานท่ีท างาน......................................................................................................................................................... 
    พนักงาน/ลูกจา้งบริษทั ต าแหน่ง................................................................................ .............................................. 
         สถานท่ีท างาน................................................................................................................. ......................................... 
    คา้ขาย โดยเป็น  เจา้ของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
         ลกัษณะสินคา้................................................................................................................. ......................................... 
   รับจา้ง(ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................................................ 
   เกษตรกร  ประเภท.............................................................................................................. ...................................... 
   โดย  เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม..............................ไร่    เช่าท่ีรวม..........................................ไร่  
 รายไดปี้ละ.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
 ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี...............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................... ............................. 
 ต าบล/แขวง...................................................อ  าเภอ/เขต............................. ......................จงัหวดั............................................ 
 รหัสไปรษณีย.์..............................................โทรศพัท.์......................................................... ................ 
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ข้อมูลคู่สมรถของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถา้มี) 
15. คู่สมรสข้าพเจา้ช่ือ........................................................ .............................. ถึงแก่กรรม  ยงัมีชีวิตอยู ่อาย.ุ...............ปี 
 เลขท่ีบัตรประจ  าตวัประชาชน.......................................................... ........................................................................................ 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ......................................จากสถานศึกษา.................................................... .................................. 
 อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานองคก์ารของรัฐ ต าแหน่ง.................................................................... ... 
         สถานท่ีท างาน....................................................................................................... .................................................. 
    พนักงาน/ลูกจา้งบริษทั ต าแหน่ง................................................................................................ .............................. 
         สถานท่ีท างาน.......................................................................................................................................................... 
    คา้ขาย โดยเป็น  เจา้ของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
         ลกัษณะสินคา้.......................................................................................................................................................... 
   รับจา้ง(ระบุงานให้ชัดเจน).................................................................................................... .................................... 
   เกษตรกร  ประเภท.............................................................................................................. ...................................... 
   โดย  เป็นเจา้ของท่ีดิน รวม..............................ไร่    เช่าท่ีรวม..........................................ไร่  
 รายไดปี้ละ.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
 ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี...............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย.................................... ..........ถนน.................................................... 
 ต าบล/แขวง...................................................อ  าเภอ/เขต...................................................จงัหวัด............................................ 
 รหัสไปรษณีย.์..............................................โทรศพัท.์......................................................................... 

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

 ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูย้มืเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ดงัน้ี 
 ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการศึกษา   ค่าครองชีพ 

 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัว่าขอ้ความทั้งหมดน้ีเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าไดมี้การรับรองข้อความอนัเป็น
เท็จ ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิชอบความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึนแกก่องทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา พร้อมน้ีข้าพเจา้ไดแ้นบ
เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแลว้ ไดแ้ก่ 

   ส าเนาบตัรประจ  าตวัประชาชนของผูย้ืน่ค  าขอกูย้มืเงิน 
  ส าเนาบตัรประจ  าตวัประชาชนของบิดา และมารดา หรือผูป้กครอง  
  ส าเนาบตัรประจ  าตวัประชาชนของคู่สมรสของผูย้ืน่ค  าขอกูย้มืเงิน (ถ้ามี) 
  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูย้ืน่ค  าขอกูย้ืมเงิน บิดา และมารดา หรือผูป้กครอง  คู่สมรส (ถา้มี) 
  เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
   มีรายไดป้ระจ  า (หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน)  
   ไม่มีรายได้ประจ  า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผูกู้ย้มื (แบบ กยศ. 102) 
         พร้อมส าเนาบัตรประจ  าตวัขา้ราชการของผูรั้บรองรายได)้  
  แผนผงัแสดงท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายท่ีอยูอ่าศัยของบิดา มารดา หรือผูป้กครอง  
  ใบแสดงผลการศึกษา/ ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผา่นมา  
  บนัทึกกจิกรรมจิตอาสา 
  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแ์นะแนวหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา (แบบ กยศ. 103)  
  อ่ืนๆ (ถา้มี)...................................................................... 

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

วนัท่ี............เดือน.......................... พ.ศ. ........... 

กยศ. 101 



 
แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง) 

 ช่ือผูข้อกูย้มื (นาย/นาง/นางสาว)................................................ ............................รหสันกัศึกษา................................... ........... 
เลขที่............หมูท่ี่..........ตรอก/ซอย...................................................ถนน............................................................................................... 
ต าบล/แขวง..........................................................อ าเภอ/เขต...............................................จั งหวดั.......................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท์................................................................ 

ให้นักศึกษายึดหลักจากจังหวัด,อ าเภอ/เขต,ต าบล/แขวง,และสถานท่ีหน่วยงานราชการ/โรงเรียน/วัด/สถานท่ีส าคัญ และ  
 เห็นได้เด่นชัดบริเวณใกล้เคียง                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปถ่ายที่อยู่อาศัย  ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

ช่ือผูข้อกูย้มื (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................รหสันกัศึกษา... ........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ รูปที่อยู่อาศยั ประมาณ 3 รูป โดยใหเ้ห็นเลขที่บา้น หนา้บา้น และตวับา้น  



 

 

หนงัสือแสดงความคดิเหน็ของอาจารย์แนะแนว/ อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

วนัที่..........เดือน...........................พ.ศ. ................... 
 

ขา้พเจา้............................................................... ...ต  าแหน่ง.................................................................... 
ท าการสอนประจ าชั้น/ภาควชิา/สาขา................................................................................................................................ 
คณะ............................................................................ สถานที่ท  าการสอน....................................................................... 
เป็นอาจารยแ์นะแนว/อาจารยท์ี่ปรึกษาของ....................................................................................................................... 
นกัเรียน/นกัศึกษา ชั้นปีที่......................ภาควชิา/สาขาวชิา...................................................................... .......................... 
คณะ........................................................................................สถานที่ท  าการสอน............................................................ 
 ความเห็นของอาจารยแ์นะแนว/อาจารยท์ี่ปรึกษา ................................................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
....................................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
................................................................................................................................... ........................................................ 

 
   

         
 

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

          ต  าแหน่ง...................................................... 
 
 

 

 

 

 

ส าหรับอาจารยท่ี์คดัเลือกคุณสมบติัผูกู้ยื้มลงนาม 
กยศ. 103 



ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้สัมภาษณ์ / อาจารย์ที่ปรึกษา 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
 

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

                  ผูส้ัมภาษณ์ / อาจารยท่ี์ปรึกษา 
        วนัท่ี ........เดือน............................พ.ศ. .................... 

 

         

แบบสัมภาษณ์  เพือ่การพิจารณานักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน) 
ปีการศึกษา 2562 

 

ส าหรับนักศึกษา    รายใหม ่    รายเก่าเปลี่ยนระดบัการศึกษา (กูต้่อเนื่องจากสถาบนัเดมิ)     รายเก่าเลื่อนชั้นปี  
นกัศึกษาประสงค์จะขอกูย้มื   กูย้มืเฉพาะค่าเล่าเรียน   กูย้มืทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 
ข้อมูลของนักศึกษา 
1. ช่ือ-สกุล............................................... ..............................รหสันกัศึกษา................................................ชั้นปีที่.................อาย.ุ.........ปี 
   คณะ..................................................................... .............. สาขาวชิา......................... .................................................................... ........ 
   ผลการเรียนเฉลี่ย ปีทีผ่่านมา.......................................... หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA).................................................................. 
2. ที่อยูพ่กัอาศยั/หอพกัปัจจุบนัของนกัศึกษา เลขที่/ช่ือ............................................................................. ................................................ 
   พกัอาศยัอยูก่บัใคร………………………….………จ านวน…………คน   กรณีที่เป็นหอพกั/บา้นเช่า ราคา…….….…บาท/เดือน/คน 
   หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อของนกัศกึษา.......................................................e-mail……………………………………………………… 
3. สถานภาพ  โสด   แต่งงาน ถา้แต่งงาน มีบุตรหรือไม่ (   ) ไม่มี    (  ) ม.ี.........คน 
4. ระหวา่งก าลงัศึกษาอยูท่  างานหรือไม ่  ไม่ท า   ท างานประจ า   ท างานพเิศษ 
5. ขณะน้ีนกัศึกษาไดร้ับทุนค่าเล่าเรียนอื่นใดหรือไม ่  ไม่ไดร้ับ  ไดร้ับทุน(ระบ)ุ................................................... 
  

ส าหรับอาจารย์ผู้สัมภาษณ์/อาจารย์ท่ีปรึกษา 
1.  อาชีพของบิดา .........................................................................................................................  รายได.้.............................. บาท/ปี 
2.  อาชีพมารดา .............................................................................................. ................................ รายได.้.............................. บาท/ปี  
3.  อาชีพของผูป้กครอง/ผูอ้ปุการะ/คู่สมรส (ถา้ม)ี ................................................................... ........ รายได.้................................บาท/ปี 
4.  สถานะของบิดา มารคา   อยูด่ว้ยกนั  หยา่ /แยกกนั   เสียชีวติ (ระบุ).................  อื่นๆ (ระบ)ุ........................................ 
5.  จ านวนพีน่อ้งที่ครอบครัวตอ้งดูแลทั้งหมด (ไม่รวมผูกู้ย้มื)..................................คน 
6.  ที่อยูอ่าศยัของครอบครัว  บา้นพกัส่วนตวั  บา้นพกัสวสัดิการ  บา้นเช่า   อื่นๆ (ระบ)ุ..................................................... 
7. นกัศึกษาเดินทางมาเรียน โดย................................................................................................... ............................................................. 
8. นกัศึกษาไดร้ับเงินไวใ้ชจ่้ายจากครอบครัวทั้งหมด  เดือนละ................บาท หรือ  สัปดาห์ละ..................บาท  
9. ผลการเรียน   ต ่ากวา่ 2.00     2.00 -2.50    2.51 - 3.00   มากกวา่ 3.00  
10. สภาพโดยรวมของนกัศึกษา (พฤติกรรม/การแต่งกาย)   ดีมาก    ดี    พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
   
 
 

หมายเหตุ  ผ ูก้ ูยื้มตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ต่อไปน้ี  
   -  นกัศึกษาจะตอ้งไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดบั ป. ตรี มาก่อน 
   -  ตอ้งไม่เป็นนกัศึกษาท่ีท างานประจ าระหว่างการศึกษา 
   -  ตอ้งศึกษาในสาขาวิชาท่ีประกาศใหกู้ยื้มไดเ้ท่านั้น 
   -  ส าหรับนกัศึกษาท่ีจะกูยื้มค่าครองชีพเพิ่ม ตอ้งเป็นผูท่ี้มี 
      รายไดค้รอบครัวตอ้งไม่เกิน 200,000 บาท/ปี 

 

 

  คะแนน 

เกณฑ์การคัดเลือก แบ่งเป็น 4 ล าดับ 
(โปรดกรอกคะแนน 1- 4 ดา้นบนหวักระดาษในหนา้แรก) 
ระดบั 1 หมายถึง ควรไดรั้บสิทธิกูยื้มเงินกองทุนฯ มากท่ีสุด 
ระดบั 2 หมายถึง ควรไดรั้บสิทธิกูยื้มเงินกองทุนฯ มาก 
ระดบั 3 หมายถึง ควรไดรั้บสิทธิกูยื้มเงินปานกลาง 
ระดบั 4 หมายถึง ไม่ควรไดรั้บสิทธิกูยื้มเงินกองทุนฯ 

 

(ส าหรับฝ่ายกองทุนเงนิกู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 
ผลการพิจารณา  อนุมติั   ไม่อนุมติั 
   

ลงช่ือ................................................................. 

       (                                                             ) 

   



2 

 เงินกู้ยืมเพือ่การศึกษา ให้แก่นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ  (กรอ. เดิม) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

นกัศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความตอ้งการหลกัซ่ึงมีความชดัเจนของการผลิตก าลงัคนและมีความจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ ซ่ึงจะ
ขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา  ตอ้งมีสัญชาติไทยตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 39  แห่งพระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 แลว้ จะตอ้งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

1. เป็นผูท่ี้มีอายไุม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาท่ียื่นค  าขอกูย้ืมเงินกองทุน  
2. เป็นผูท่ี้เขา้ศึกษาในระดบัการศึกษาและหลกัสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดงัน้ี 
 (ก) ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
 (ข) หลกัสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด  
3. เป็นผูท่ี้มีคณุสมบติัครบถว้นตามระเบียบหรือประกาศการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถานศึกษา  
4. เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนดีหรือผา่นเกณฑก์ารวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
5. เป็นผูมี้ความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย   เช่น หมกมุ่นใน 
    การพนัน เสพยาเสพติดใหโ้ทษ ด่ืมสุราเป็นอาจิณหรือเท่ียวเตร่ในสถานบนัเทิงเริงรมยเ์ป็นอาจิณ เป็นตน้  
6. เป็นผูท่ี้ท าประโยชน์ตอ่สังคมหรือสาธารณะในระหวา่งปีการศึกษาก่อนหนา้ปีการศึกษาท่ีจะขอกูย้ืม โดยมีหลกัฐานการ เขา้ร่วมโครงการ/  
    กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ตอ่สังคมหรือสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือตามจ านวนชัว่โมงท่ีก าหนดส าหรับผูข้อกูย้ืมเงิน  แตล่ะกลุม่ ดงัต่อไปน้ี 
 (ก) กรณีเป็นผูกู้ย้ืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผูกู้ย้ืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดบัการศึกษา (กู้ตอ่เน่ืองจากสถาบันเดิม)  ท่ีศึกษาในระดบั 
                       ปริญญาตรี  ไม่ก าหนดจ านวนชัว่โมง 
 (ข) กรณีเป็นผูกู้ย้ืมเงินรายเก่าเล่ือนชั้นปีทุกระดบัการศึกษา ไม่น้อยกวา่ 36 ชัว่โมง 
การท าประโยชน์ตอ่สังคมหรือสาธารณะตามวรรคหน่ึง หมายถึง การบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติใน

ลกัษณะอาสาสมคัร เพ่ือช่วยขดัเกลาจิตใจใหมี้ความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพ่ือช่วยสร้างสรรคส์ังคมหรือสาธารณะใหอ้ยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ซ่ึงจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดร้ับคา่ตอบแทนในลกัษณะการจา้ง  

7. ไม่เคยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน  
8.ไม่เป็นผูป้ฏิบติังานและรับเงินเดือนหรือคา่จา้งประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลกัษณะเต็มเวลา  
9. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
10.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุ เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือ  
     ความผิดลหุโทษ 
11. ไม่เคยเป็นผูท่ี้ผิดนัดช าระหน้ีกองทุน เวน้แตจ่ะไดช้  าระหน้ีดงักลา่วครบถว้นแลว้ 
 

ส าหรับนกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอกู้ยืมเงินค่าครองชีพ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรายไดต้่อครอบครัวไม่เกิน 200 ,000 บาทตอ่ปี ทั้งน้ี รายไดต้อ่ครอบครัว 
พิจารณาจากหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

 (ก) รายไดร้วมของนกัศึกษาผูข้อกูย้ืม รวมกบัรายไดข้องบิดามารดา ในกรณีท่ีบิดามารดาเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครอง  
 (ข) รายไดร้วมของนกัศึกษาผูข้อกูย้ืม รวมกบัรายไดข้องผูป้กครอง ในกรณีท่ีผูใ้ชอ้  านาจปกครองมิใช่บิดามารดา  
 (ค) รายไดร้วมของนกัศึกษาผูข้อกูย้ืม รวมกบัรายไดข้องคูส่มรส ในกรณีท่ีผูข้อกูย้ืม ไดท้ าการสมรสแลว้  
ในการพิจารณารายไดค้รอบครัวดงักลา่ว ใหน้ักศึกษาผูข้อกูย้ืมแนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนท่ีไดร้ับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) เวน้แต่

ครอบครัวท่ีไม่มีรายไดป้ระจ า ใหจ้ดัหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูร้ับบ าเหน็จบ านาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ผูว้า่ราชา
การกรุงเทพมหานคร หรือหวัหนา้สถานศึกษาท่ีนักศึกษาผูข้อกู้ยืมศึกษาอยู ่เป็นผูร้ับรองรายได ้
(ส าหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 200,000 บาท/ปี จะกู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่าน้ัน)  

หลักเกณฑ์การคัดกรองผลการเรียนผู้กู้ยืม 

 นักศึกษาใหม่ ที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ และ รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา(กู้ต่อเน่ืองจากสถาบันเดิม)  -  ไม่ก าหนดผลการเรียน 
 นักศึกษาเก่ามหานคร ที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่, กู้ต่อเน่ืองจากสถาบันเดิม และ กู้ เก่ามหานคร  

- เป็นผูมี้ผลการเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดการศึกษา (GPAX.) หรือ คะแนนเฉล่ียสะสมหน่ึงปีการศึกษา ก่อนหนา้ปีท่ีจะขอกูย้ืม 
ไม่ต  ่ากวา่ 1.90 หรือ คะแนนเฉล่ียของภาคการศึกษาท่ีผา่นมาลา่สุด    ตอ้งได ้2.00 ข้ึนไป 

 
 ส าหรับผู้รับรองลงนาม 

กยศ. 102 



หนงัสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงนิ  
          

 วนัที่ ............เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 

 ขา้พเจา้....................................................................................ต าแหน่ง....................................... ................................................ 
สังกดั.......................................................................สถานที่ท างาน..................................................................................เลขที่................... 
หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................................ถนน.................................................. .....ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั............ ............................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัท.์.....................................  
ขอรับรองวา่ นาย/นาง/นางสาว............................................................................ .......................................................ผูข้อกูย้มืเงิน 
ประกอบอาชีพ....................................................สถานที่ท างาน........................................................................ .......................................... 
เลขที่..................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................................................... 
ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั............................................. 
รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท์...................................................มีรายไดปี้ละ...................................................................บาท 
 คู่สมรสของผูข้อกูย้มืเงิน     ถึงแก่กรรม         ยงัมีชีวติอยู ่ประกอบอาชีพ.........................................................................  
สถานที่ท างาน...........................................................................เลขที่.................หมูท่ี่.................ต รอก/ซอย............................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง............ ...............................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.........................  
รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท์...................................................มีรายไดปี้ละ...................................................................บาท 
 บิดาของผูข้อกูย้มืเงิน       ถึงแก่กรรม        ยงัมีชีวติอยู ่ประกอบอาชีพ..............................................................................  
สถานที่ท างาน.......................................................... .................เลขที่.................หมูท่ี่.................ตรอก/ซอย...............................................  
ถนน....................................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต......... .............................จงัหวดั......................... 
รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท์...................................................มีรายไดปี้ละ...................................................................บาท 
 มารดาของผูข้อกูย้มืเงิน       ถึงแก่กรรม    ยงัมีชีวติอยู ่ประกอบอาชีพ..............................................................................  
สถานที่ท างาน...........................................................................เลขที่.................หมูท่ี่........ .........ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต......... .............................จงัหวดั......................... 
รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท์...................................................มีรายไดปี้ละ...................................................................บาท 
 ผูป้กครอง (ที่มิใช่บิดา–มารดา) ของผูข้อกูย้มืเงิน  ถึงแก่กรรม  ยงัมีชีวติอยู ่ประกอบอาชีพ............................................. 
สถานที่ท างาน...........................................................................เลขที่.................หมูท่ี่........ .........ตรอก/ซอย...............................................  
ถนน....................................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............................. .........จงัหวดั......................... 
รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท์...................................................มีรายไดปี้ละ...................................................................บาท 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง  หากปรากฏภายหลงัวา่ไดม้ีการรับรองขอ้ความอนั  
เป็นเท็จ     ขา้พเจา้ยนิยอมรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา 

 

  ลงช่ือ......................................................................  
       (........................................................................)  
ต าแหน่ง....................................................................... 

หมายเหตุ . การรับรองรายไดข้องครอบครัวผูก้ ูยื้มใหบุ้คคลต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 
 1.. เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัหนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
 2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3. หวัหนา้สถานศึกษาท่ีผูข้อกูยื้มเงินศึกษาอยู ่   

 

 



การรับรองรายได้ในหนงัสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ยืมเงนิ 

 ผูรั้บรองรายได ้ จะตอ้งเป็นผูเ้ขียนขอ้มูลในหนงัสือรับรองรายไดฯ้ ดว้ยลายมอืของผูรั้บรองรายไดเ้องทั้งหมด ห้าม
ผู้อ่ืนกรอกแทน 

 ห้ามลบหนงัสือรับรองรายไดฯ้ ดว้ยวธีิใดๆ ทั้งส้ิน ห้ามใชน้ ้ายาลบค าผิดลิควดิเปเปอร์(หากลบมาต้องกลับไปท าใหม่)  
 ผู้รับรองจะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ชุด     (ในกรณีที่บตัรประจ าตวัขา้ราชการหมดอายใุห้

ขอหนงัสือรับรองการด ารงต าแหน่งปัจจุบนั โดยออกจากตน้สังกดั ) 
 คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้  ผูรั้บรองรายไดคื้อ 

1. เจา้หนา้ที่ของรัฐ ตามกฎหมาย 
 1.1 ขา้ราชการการเมือง 
 1.2 ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
 1.3 ขา้ราชการครู 
 1.4 ขา้ราชการต ารวจ 
 1.5 ขา้ราชการทหาร 
 1.6 ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
 1.7 ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา 
 1.8 ขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
 1.9 ขา้ราชการพลเรือน 
 1.10 ขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั 
 1.11 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒุิสภา 
 1.12 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 1.13 ขา้ราชการ หรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 1.14 ก  านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก  านนั  และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
 1.15 เจา้หนา้ที่หรือพนกังานของรัฐวสิาหกจิ, องคก์ารของรัฐ หรือองคก์ารมหาชน 
 1.16 ขา้ราชการ พนกังาน หรือเจา้หนา้ทีอ่ื่นซ่ึงมี พระราชกฤษฎีกาก  าหนดให้เป็นเจา้หนา้ที่ 
        ของรัฐตามพระราชบญัญติัน้ี 
2. เจา้หนา้ที่ของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ 
 เจา้หนา้ที่ของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ หมายความวา่ เจา้หนา้ที่ของรัฐซ่ึงออกจากราชการ หรือ 
    พน้จากต าแหน่ง โดยมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญ 
3. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
4. หัวหนา้สถานศึกษาทีผู่ข้อกูย้มืศึกษาอยู ่ 
 

 

 

 
 

 

 




