
แบบคําขอกู
ยืมเงิน 
กองทุนเงินให
กู
ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ประจําป การศึกษา ........ 
สถานศึกษา …...........……………………………………… 

ข
าพเจ
ามีความประสงค'ขอกู
ยืมเงิน ดังน้ี 
ลักษณะที่ 1  เงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา ให�แก�นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย  (กยศ.เดิม) 
ลักษณะที่ 2  เงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา ให�แก�นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป#นความต�องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

ข
อมูลผู
ขอกู
ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ป�เกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ป�  
    สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน .................……....…..……... 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นป�ที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..      
    สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมป�การศึกษาก-อนที่จะขอกู/.............….........…..     
    รหัสประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย1ที่ปรึกษา............................................ 
2. ที่อยู-ตามทะบียนบ/าน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................  
    ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................…………………………  
3. ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ ……............... หมู-ท่ี …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…  
    ตําบล/แขวง ………........…………… อําเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............  
    รหัสไปรษณีย1 ………..............……….. โทรศัพท1 ….........................…………………………  
4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................ 
           คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................ 
 ไม-เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.  เคยได/รับทุนการศึกษา 

ป การศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน 
    

    

    

ไม-เคยได/รับทุนการศึกษา  

6.  เคยกู/ยืมเงินจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา        กยศ.         กรอ. 

ป การศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นป ที่ สถานศึกษา เงินที่กู
ยืม 
     

     

     

 ไม-เคยกู/ยืมเงินจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา 
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7. ข/าพเจ/าได/รับการอุปการะด/านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….  
มีความสัมพันธ1กับข/าพเจ/าโดยเปDน.....………………………………………….....................................…………...……………… 

8.  ข/าพเจ/าได/รับค-าใช/จ-ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค-าเล-าเรียน) 

ข
อมูลบิดา-มารดา            

9. บิดาข/าพเจ/าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก-กรรม       ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…..... ป�  
    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………  
    จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………  
    อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1การของรัฐ ตําแหน-ง…………..............................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย      เช-าร/าน  
       ลักษณะสินค/า ………………………………………...................................…………………………………….……………  
       รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  

เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  
โดย      เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-              เช-าที่รวม ………...........…………… ไร-  

   รายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)  
   ท่ีอยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
   รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................…………………………  
10. มารดาข/าพเจ/าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก-กรรม       ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…........ ป�  
   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………  
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
   อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1การของรัฐ ตําแหน-ง…………..............................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย      เช-าร/าน  
       ลักษณะสินค/า ………………………………………....................................…………………………………………………  
       รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  

เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  
โดย      เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-              เช-าที่รวม ………...........…………… ไร-  

   รายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)  
   ท่ีอยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................ 
   รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................…………………………  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 อยู-ด/วยกัน   หย-า   แยกกันอยู-ตามอาชีพ 

 อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................................................... 
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12.พ่ีน/องร-วมบิดามารดา (รวมผู/ขอกู/ยืม) ……. คน เปDนชาย ………. คน เปDนหญิง ………. คน ข/าพเจ/าเปDนคนที่ ……….  
มีพ่ีน/องกําลังศึกษาอยู-รวม …………… คน คือ 

คนที่ เพศ อายุ ชั้นป  สถานศึกษา 

     

     

     

     

13. พี่น/องที่ประกอบอาชีพแล/วรวม ……………….. คน คือ 

คนท่ี เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานท่ีทํางาน รายได
เดือนละ 

      

      

      

      
 
ข
อมูลผู
ปกครอง (กรณีที่ไม-ใช-บิดา มารดา)  

14. ผู/ปกครองของข/าพเจ/า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เก่ียวข/องกับข/าพเจ/าโดยเปDน.........….  
     เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1การของรัฐ ตําแหน-ง………….............................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย       เช-าร/าน  
       ลักษณะสินค/า ………………………………………...................................………………….………………………………  
       รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  

เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  
โดย       เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-              เช-าท่ีรวม ………...........…………… ไร-  

    รวมรายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)  
    ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 

รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................………………………… 
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ข
อมูลคู3สมรสของผู
ขอกู
ยืมเงิน (ถ/ามี) 

15. คู-สมรสข/าพเจ/า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก-กรรม       ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…..... ป�  
     เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1กรของรัฐ ตําแหน-ง…………...............................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย      เช-าร/าน  
       ลักษณะสินค/า ………………………………………...................................……………….…………………………………  
       รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  

เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  
โดย       เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-              เช-าท่ีรวม ………...........…………… ไร-  

    รวมรายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ)  
    ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................………………………… 

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

• ข/าพเจ/ามีความประสงค1จะขอกู/ยืมเงินเพื่อใช/ในการศึกษาจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
        ค-าเล-าเรียน   ค-าใช/จ-ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา     ค-าครองชีพ 

• ข/าพเจ/าขอรับรองและยืนยันว-าข/อความทั้งหมดน้ีเปDนความจริง หากปรากฏภายหลังว-าได/มีการรับรอง
ข/อความอันเปDนเท็จ ข/าพเจ/ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก-กองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา พร/อมนี้ 
ข/าพเจ/าได/แนบเอกสารต-าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแล/ว ได/แก- 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู/ยื่นคําขอกู/ยืมเงิน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู/ปกครอง  
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู-สมรสของผู/ยื่นคําขอกู/ยืมเงิน (ถ/ามี) 

สําเนาทะเบียนบ/านของผู/ยื่นคําขอกู/ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู/ปกครอง คู-สมรส (ถ/ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได/ 
  มีรายได/ประจํา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือสําเนาบัตรสวัสดิการแห-งรัฐ) 

ไม-มีรายได/ประจํา (หนังสือรับรองรายได/ครอบครัวของผู/กู/ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร/อมสําเนาบัตรประจําตัวข/าราชการของผู/รับรองรายได/) 

 แผนผังแสดงท่ีตั้งของที่อยู-อาศัย พร/อมรูปถ-ายที่อยู-อาศัยของบิดา มารดา หรือผู/ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในป�การศึกษาที่ผ-านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย1แนะแนวหรืออาจารย1ท่ีปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ/ามี)................................................................................................................................... 

 

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

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

  

 

แบบคําขอกูยืมเงิน (Print จากระบบ e-Studentloan)

x



แผนผังแสดงที่ต้ัง บ้านพักอาศัยของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 

นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................................รหัสนักศึกษา............................................................. 
ท่ีอยู่บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง บ้านเลขท่ี.....................หมู่............ซอย.......................................ถนน……..................................... 
แขวง/ตำบล.....................................เขต/อำเภอ......................................... จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.์................ 

หมายเหตุ : โปรดเขียนแผนที่บ้านให้ละเอียด โดยเร่ิมจากตัวอำเภอท่ีอยู่อาศัย บอกระยะทางเป็นกิโลเมตร ระบุเลขที่บ้าน ซอย  
ถนน บอกจุดเด่นของสถานที่อยู่ใกล้บ้านที่สดุ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สถานท่ีราชการ ฯลฯ ก่อนถึงตัวบ้าน 



ภาพถ่ายบ้านพักอาศัยของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง ของผู้กู้ยืม 

ภาพถ่ายบ้าน 



หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 

 วันท่ี     เดือน  พ.ศ.  

ข้าพเจ้า    ต าแหน่ง 
สังกัด     สถานท่ีท างาน 
เลขท่ี         หมู่ที ่      ตรอก/ซอย  ถนน ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท ์  
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว        ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ        สถานท างาน   อยู่บ้านเลขท่ี 
หมู่ที ่        ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์
มีรายได้ปีละ  บาท 

คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ   ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ        สถานท างาน     เลขท่ี               หมู่ที ่
ตรอก/ซอย   ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   มีรายได้ปีละ  บาท 

บิดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ   ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ        สถานท างาน     เลขท่ี               หมู่ที ่
ตรอก/ซอย   ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   มีรายได้ปีละ   บาท 

มารดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ    ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ        สถานท างาน     เลขท่ี               หมู่ที ่
ตรอก/ซอย   ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   มีรายได้ปีละ   บาท 

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม  (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)  ช่ือ    ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ   สถานท างาน     เลขท่ี               หมู่ที ่
ตรอก/ซอย   ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   มีรายได้ปีละ         บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

  ลงช่ือ  
    ( )  

  ต าแหน่ง  
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่




