
 
ข้อมูลนักศึกษาผู้สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 
ข้อมูลนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................................................................................... 
สาขาวิชา.................................................................................รุ่น........................ชั้นปี...................... 
 (หมายเหตุ  ชั้นปี ให้นับดังนี้ : ภาคเรียนที่ 1-3 = ชั้นปี 1, ภาคเรียน 4-6 = ชั้นปี 2 , ภาคเรียน 7 = ชั้นปี 3) 

หน่วยจัด/สถานที่จัดการศึกษา (สถานที่ที่นักศึกษาเรียน) 
 วชช.สระแก้ว       
 สถานท่ีจัดการศึกษา...........................................................อ าเภอ........................................ 

อาจารย์ที่ปรึกษา.............................................................................................................................. 
 
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
(เพือ่นสนิท-ปัจจุบันก าลังศึกษาในวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว) 
1. ชื่อ-สกุล........................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................................................................................... 
สาขาวิชา.........................................................................................รุ่น............................................. 
อาจารย์ท่ีปรึกษา............................................................................................................................... 
2. ชื่อ-สกุล......................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................................................................................... 
สาขาวิชา.........................................................................................รุ่น............................................. 
อาจารย์ท่ีปรึกษา............................................................................................................................... 

หลักฐานที่ต้องแนบส่งพร้อมใบสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา จ านวน  1  ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา   จ านวน  1  ชุด 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรองรายได้ จ านวน  1  ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองรายได้  จ านวน  1  ชุด 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง จ านวน  1  ชุด 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง   จ านวน  1  ชุด 
7. ใบแสดงผลการศึกษาปีการศึกษาท่ีผ่านมา  จ านวน  1  ชุด 
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร   จ านวน  1  รูป 
9. แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยพร้อมรูปถ่าย  จ านวน  1  ชุด 
10.  



                                                                                                                                                

 

กยศ. 101-1 

 

ติดรูปถาย 

ของผูยื่น 

คําขอกู 

แบบคําขอกูยมืเงิน 

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
ประจําปการศกึษา …………….. 

สถานศึกษา …………………………………………… 
 

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ 
 

1.  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………... วัน/เดือน/ปเกิด ……../….…../…..….. อายุ …….… ป 

      สัญชาติ ……….……… เช้ือชาติ …………….……… เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ……….……..…………………. 

      นักเรียน/นักศึกษาระดับ …………………….………… ช้ันปที่ ……….….คณะ ……………………………………… 

      คะแนนเฉลี่ยสะสม ………..รหัสประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา ……………. ช่ืออาจารยที่ปรึกษา …………………….. 

2.   ภูมิลําเนาเดิม  เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ……………………..….…   

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

      รหัสไปรษณีย ……………….. โทรศัพท …………………………… 

3.   ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ………………….…..….…   

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

      รหัสไปรษณีย ……………….. โทรศัพท …………………………… 

4.  จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ ………………………………………….. สาขา ……………………………………………. 

     สถานศึกษา …………………………………………………………………………. ปการศึกษา ………………….…… 

5.       เคยไดรับทุนการศึกษา  
ปการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จํานวนเงิน 

    

    
    
         ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 

6. ο   เคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 
คร้ังท่ี ปการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปท่ี สถานศึกษา วงเงินกู 
      

      

      

      

      

      

     ο  ไมเคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 



                                                                                                                                                

 
กยศ. 101-2 

7.  บิดาขาพเจาช่ือ …………………………………………………… ο  ถึงแกกรรม   ο  ยังมีชีวิตอยู อายุ ………….. ป  

     เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ……………………………… …………………………………………………………… 

     จบการศึกษาขั้นสูงสุด ………………………………… จากสถานศึกษา ………………………………………… 

     อาชีพ  ο  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง …………………………………………………………... 

      หนาที่ ………………………………………………………………………………….……………… 

ο  คาขาย  โดยเปน       ο  เจาของราน          ο  หาบเร              ο  เชาราน 

      ลักษณะสินคา ………………………………………………………………………………………… 

ο  รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน) ………………………………………………………………………….. 

ο  เกษตรกร  ประเภท …………………………………………………………………………………… 

      โดย        ο  เปนเจาของที่ดิน   รวม ……………… ไร           ο  เชาที่รวม …………………… ไร 

รายไดปละ ……………………….. บาท  (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน …………………..….…  

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

รหัสไปรษณีย ……………….. โทรศัพท …………………………… 

8.  มารดาขาพเจาช่ือ ………………………………………………… ο  ถึงแกกรรม   ο  ยังมีชีวิตอยู อายุ ………….. ป  

     เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ……………………………… ……………………………………………………………. 

     จบการศึกษาขั้นสูงสุด ………………………………… จากสถานศึกษา ………………………………………… 

     อาชีพ  ο  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง …………………………………………………………... 

      หนาที่ ………………………………………………………………………………….……………… 

ο  คาขาย  โดยเปน      ο  เจาของราน      ο  หาบเร     ο  เชาราน 

      ลักษณะสินคา ………………………………………………………………………………………… 

ο  รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน) ………………………………………………………………………….. 

ο  เกษตรกร  ประเภท …………………………………………………………………………………… 

      โดย        ο  เปนเจาของที่ดิน   รวม ……………… ไร           ο  เชาที่รวม …………………… ไร 

รายไดปละ ……………………….. บาท  (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน …………………..….…  

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

รหัสไปรษณีย ……………….. โทรศัพท …………………………… 

9.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

     ο  อยูดวยกัน    ο  หยา   ο  แยกกันอยูตามอาชีพ 

     ο  อื่น ๆ  ระบุ …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

 กยศ. 101-3 

10.  พ่ีนองรวมบิดามารดา รวมผูขอกูยืมมี …………. คน  ชาย ………. คน  หญิง ………. คน  ขาพเจาเปนคนที่ …………. 

       มีพ่ีนองกําลังศึกษาอยูรวม …………… คน  คือ 

คนที่ เพศ อายุ ชั้นป สถานศึกษา 
     

     

     

     

 

11.  พ่ีนองที่ประกอบอาชีพแลวรวม ……………….. คน  คือ 

คนที่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานที่ทํางาน รายไดเดือนละ 
      

      

      

      

      

 

12.  คูสมรสขาพเจา  (ถามี)  ช่ือ ………………………………….  ο  ถึงแกกรรม       ο  ยังมีชีวิตอยู  อายุ ………… ป 

       เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ……………………………… …………………………...………………………………. 

       จบการศึกษาขั้นสูงสุด ………………………………… จากสถาบันการศึกษา ………………………………………… 

       อาชีพ  ο  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง …………………………………………………………... 

      หนาที่ ………………………………………………………………………………….……………… 

ο  คาขาย  โดยเปน      ο  เจาของราน      ο  หาบเร              ο  เชาราน 

      ลักษณะสินคา ………………………………………………………………………………………… 

ο  รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน) ………………………………………………………………………….. 

ο  เกษตรกร  ประเภท …………………………………………………………………………………… 

      โดย        ο  เปนเจาของที่ดิน   รวม ……………… ไร           ο  เชาที่รวม …………………… ไร 

รายไดปละ ……………………….. บาท  (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน …………………...… . 

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

รหัสไปรษณีย ……………….. โทรศัพท …………………………… 

13.  ขาพเจาไดรับคาใชจายเดือนละ  ……………………………. บาท  (นอกเหนือจากคาเลาเรียน) 

14.  ขาพเจาไดรับการอุปการะดานการเงินจาก ………………………………………………………………………………. 

       เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ……………………………… …………………………...………………………………. 

       มีความสัมพันธกับขาพเจาโดยเปน ……………………………………………………………………………………….   

 



                                                                                                                                                

 
กยศ. 101-4 

15.  ผูปกครอง (กรณีที่ไมใชบิดา  มารดา  หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา  หรือคูสมรส) 

ช่ือ ………………………………... สกุล ……………………………... เกี่ยวของกับขาพเจาโดยเปน….………………... 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………………...……………………………………………..

จบการศึกษาขั้นสูงสุด ……………… จากสถานศึกษา ……………………………………………............………………. 

       อาชีพ  ο  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง …………………………………………….…………... 

      หนาที่ ……………………………………………………………………………….……………… 

ο  คาขาย  โดยเปน        ο  เจาของราน        ο  หาบเร              ο  เชาราน 

      ลักษณะสินคา ………………………………………………………………………………………… 

ο  รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน) ………………………………………………………………………….. 

ο  เกษตรกร  ประเภท …………………………………………………………………………………… 

      โดย        ο  เปนเจาของที่ดิน   รวม ……………… ไร           ο  เชาที่รวม …………………… ไร 

ο อ่ืนๆ (ใหระบุ …………………………………………………………...) 
 รายไดปละ ……………………….. บาท  (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

 ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน ………………………..    

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

 รหัสไปรษณีย ……………….. โทรศัพท …………………………… 

16.  ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพื่อใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

16.1 เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา ไดแก  คาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา*          หนวย: บาท 
 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม 
16.1.1 คาเลาเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ     
16.1.2 คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรยีกเก็บ          

    

   16.1 รวม  

16.2 เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ไดแก คาครองชีพ  (คาที่พักและคาใชจายสวนตัว)  โดยใหกูตามวงเงินที่กําหนดไว
ในแตละรายและในแตละระดับการศึกษา* 

16.2.1 คาครองชีพ      เดือนละ                         บาท   เปนเวลา                         เดือน  

                                                                                             16.1 และ 16.2   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (บาท)  

  หากขาพเจาไดรับการพิจารณาใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา  ขาพเจามีความประสงคเบิกจายเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ……………………………………….. จังหวัด ……………………………………. 

  ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความทั้งหมดนี้เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง
ขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมนี้ ขาพเจา
ไดแนบเอกสารตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแลว จํานวน …………………… รายการ 

       ลงช่ือ ………………………………………….. 

                (…………………………………………) 

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

*ตามที่ระบุไวในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา เร่ือง กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาประจําปการศึกษานั้นๆ 





 
 

 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว/อาจารยท่ีปรกึษา 

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

 
  ขาพเจา ………………………………………………………..………… ตําแหนง ………….…………………………… 
ทําการสอนประจําช้ัน/ภาควิชา/สาขา ……………………………………………………………………………………………………………. 
คณะ ……………………………………………………… สถานที่ทําการสอน ………………………………………………………………….. 
เปนอาจารยแนะแนว/อาจารยท่ีปรึกษาของ ……………………………………………………………………………………………………. 
นักเรียน/นักศึกษา  ช้ันปท่ี …………… ภาควิชา/สาขาวิชา ………………………………….……………………………………………… 
คณะ ……………………………………………………… สถานที่ทําการสอน ………………………………………………………………….. 
  ความเห็นของอาจารยแนะแนว/อาจารยท่ีปรึกษา …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
       ลงช่ือ ……………………..…………………………………….. 
              (…………………..………………………………………) 
       ตําแหนง ………………………………….…………………….. 
 
 
 
 

กยศ.103 



แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
(พร้อมแนบรูปถ่ายที่อยู่อาศัย) 

  

หมายเหตุ : แสดงเส้นทาง จากท่ีตั้งที่อยู่อาศัย ถึง วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 


