**แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
Check list ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอกู้......................................................รหัสนักศึกษา.....................................ชั้นปีที่..........สาขาวิชา.................................................................
ประเภทกองทุน . กยศ.
ลำดับที่ รายการ (เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ ด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเท่านั้น)
จำนวน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
1
แบบคำขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-Studentloan กรอก+บันทึก และพิมพ์
1 แผ่น
2
แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (แบบฟอร์ม กยศ. 101) ดาวโหลดจากเว็บไซต์
9 แผ่น
มหาวิทยาลัย/เฟสบุ๊ค กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (บัตรต้องไม่หมดอายุ) **กรณีเสียชีวิต
อย่างละ 1 แผ่น
ให้แนบใบมรณะบัตร
4
สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา (บัตรต้องไม่หมดอายุ) **กรณีเสียชีวิต
อย่างละ 1 แผ่น
ให้แนบใบมรณะบัตร
5
สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา (บัตรต้องไม่หมดอายุ) **กรณีเสียชีวิต อย่างละ 1 แผ่น
ให้แนบใบมรณะบัตร
*** กรณีผู้ปกครอง ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
อย่างละ 1 แผ่น
ของผู้ปกครอง (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
6
กรณีที่ผู้ปกครองแยกทางกัน
1 แผ่น
6.1 หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ ใช้ในกรณีที่บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส
(อยู่ในแบบฟอร์ม กยศ. 101)
6.2 ใบหย่า
7
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม
1 ชุด
7.1 มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
2.2 ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (อยู่ในแบบฟอร์ม กยศ. 101) พร้อมแนบ
สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ (ผู้รับรองต้องเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในภูมิลำเนาที่
ผู้ปกครองอาศัยอยู่เท่านั้น)
8
แผนที่บ้าน+รูปถ่ายบ้านของผู้ปกครอง (อยู่ในแบบฟอร์ม กยศ. 101)
1 ชุด
9
ผู้กู้รายเก่าให้แนบหลักฐาน สำเนาสัญญาการกู้กู้ยืมเงินรายเก่า
1 ชุด
10 แบบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 แผ่น
11 บันทึกกิจกรรมกิจอาสา ภาคเรียนที่ 2/2562 (พร้อมแนบรูปถ่ายกิจกรรมให้ชัดเจน)
1 ชุด
สำหรับผู้กู้ยืมตรวจสอบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้กู้ยืมได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว รับทราบข้อมูล/ยื่นเอกสาร หากสถานศึกษาตรวจสอบแล้ว
1.พี่/น้อง เรียน.............คน ทำงาน...........คน
พบว่าไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด ยินดีให้ยกเลิกการกู้ยืมฯ ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 2. รายได้ครอบครัว............................บาทต่อปี
อ่านเข้าใจแล้วลงชื่อ
3. อาชีพบิดา......................................................
4. อาชีพมารดา..................................................
ลงชื่อรับทราบ.......................................วันที่..................เบอร์มือถือ....................................
5. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา................
หมายเหตุ : น.ศ จะต้องส่งเอกสารชุดนี้ในภาคเรียนที่ 1 ของทุกๆปี
6. ค่าเทอม 1/63...................2/63..................
เจ้าหน้าที่ (ผู้ตรวจสอบเอกสาร)  ครบถ้วน และถูกต้อง  ส่งคืนไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................วันที่รับเอกสาร................................ให้มายื่นอีกครั้งในวันที่..................................................................................................
ลงชื่อ................................................วันที่รับเอกสาร................................ให้มายื่นอีกครั้งในวัน ที่..................................................................................................
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการกู้ยืมฯหากคณะกรรมการฯ พิจารณา/ตรวจสอบและพบว่าปลอมแปลงเอกสารอันเป็นเท็จ

กยศ. 101

แบบคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ……………..
สถำนศึกษำ …………………………………………

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น
แบบคาขอกู้

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี
สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .................……....…..……...
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..
สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..
รหัสประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…
ตาบล/แขวง ………........…………… อาเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............
รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………
4. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................
ไม่เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.

เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีกำรศึกษำ

ประเภท

ชื่อทุนกำรศึกษำ

จำนวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ

กยศ.

ชั้นปีที่

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ.
สถำนศึกษำ

เงินที่กู้ยืม

-27. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่า
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................... .................................

-312.พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….
มีพี่น้องกาลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

ชั้นปี

สถำนศึกษำ

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

กำรศึกษำสูงสุด

สถำนที่ทำงำน

รำยได้เดือนละ

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง………….............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………

-4ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ตาแหน่ง…………...............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
***************************************************
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชีพ
• ข้าพเจ้าขอรับรองและยื นยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการรับรองรายได้
มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือสาเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
ไม่มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)
แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
อื่นๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ......
ลงชื่อ …….....……………………………………..
(....………..................…………………………………)
วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ..................

หนังสือรั บรองการแยกกันอยู่
(ใช้ เอกสารนีเ้ ฉพาะกรณี บิดา มารดา แยกกันอยู่โดยไม่ ได้ จดทะเบียนอย่ า)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง.............................................................................................อยูบ่ ้ านเลขที่..........................................................
ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................................ตําบล..............................อําเภอ....................................................
จังหวัด........................................................ขอรับรองว่า
1.ข้ าพเจ้ าได้ แยกกันอยูโ่ ดยไม่ประสงค์จะอยูร่ ่วมกันกับสามี/ภรรยา กับ................................................................................
ซึง่ เป็ นสามี/ภรรยา ของข้ าพเจ้ าอีกต่อไป ตังแต่
้ วนั ที่ .......................เดือน............................................พ.ศ.........................................
2.ข้ าพเจ้ าได้ รับบุตรมาอยูใ่ นความอุปการะ จํานวน..................................................คน คือ.................................................
(1) บุตรคนที่ .......................ชื่อ..................................................................
(2) บุตรคนที่........................ชื่อ..................................................................
(3) บุตรคนที่........................ชื่อ..................................................................

(ลงชื่อ)...............................................................
(………………………………………)
(บิดา/มารดา)

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(…………………………………………)

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(…………………………………………)

หมายเหตุ

1.ให้ บดิ า/มารดาซึง่ เป็ นผู้อปุ การะนักศึกษาเป็ นผู้เขียนด้ วยตนเอง
2.ให้ แนบบัตรประจําตัวประชาชน ของพยาน 2 คนด้ วย

รู ปถ่าย บ้านพักนักศึกษาตามภูมิลาเนา (ผูก้ รู้ ายใหม่ และ ผูก้ รู้ ายเก่าย้ายสถานศึกษา)
1.ขอให้ นกั ศึกษาถ่ายรูปบ้ าน บริ เวณด้ านหน้ าบ้ าน จานวน 1 ใบ
2.รูปถ่ายหลังบ้ าน จานวน 1 ใบ
3.รูปถ่ายมุมใดมุมหนึง่ ในบ้ าน จานวน 1 ใบ

รูปถ่ายด้ านหน้ าบ้ าน

รูปถ่ายด้ านหลังบ้ าน

รูปถ่ายมุมใด มุมหนึง่ ของบ้ าน

แผนที่แสดงการเดินทางไปบ้านผูส้ มัครขอกูย้ มื
ให้เขียนเส้นทางการเดินทางไปบ้านบิดา-มารดาหรื อผูอ้ ุปการะของผูส้ มัครขอกูย้ มื (บอกระยะทางจากที่พกั
ไปโรงเรี ยนและสถานที่สาํ คัญที่เป็ นจุดเด่น เช่น วัด/มัสยิด โรงเรี ยน สถานพยาบาล สถานีตาํ รวจ เป็ นต้น)

N

