
กยศ. 101-1 

 
แบบค าขอกู้ยืมเงิน  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลย ีชัยภูม ิ
 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพมิพ์ 

 

1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................วนัเดือนปีเกิด.............................อาย.ุ.............ปี 
 สญัชาติ.............................เช้ือชาติ............................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ............................................................ 
 นกัเรียน/นกัศึกษาระดบั...................................ชั้นปีท่ี.....................คณะ.............................................................................. 
 คะแนนเฉล่ียสะสม...................รหสัประจ าตวันกัเรียน/นกัศึกษา............................ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา.............................. 
2. ภูมิล าเนาเดิม เลขท่ี .....................หมู่ท่ี................ ตรอก/ซอย ...........................................ถนน ....................................... 
 ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต …………………………………จงัหวดั ................................ 
 รหสัไปรษณีย ์……………………..โทรศพัท ์............................................... 
3. ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี .....................หมู่ท่ี................ ตรอก/ซอย ...........................................ถนน ........................................ 
 ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต …………………………………จงัหวดั ................................. 
 รหสัไปรษณีย ์……………………..โทรศพัท ์............................................... 

4. จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบั............................................................................สาขา............................................................. 
 สถานศึกษา......................................................................................................ปีการศึกษา................................................... 
5.    เคยไดรั้บทุนการศึกษา 
  ปีการศึกษา                           ประเภท                        ช่ือทุนการศึกษา   จ านวนเงิน 
    
    
    

    ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา 
 
6.    เคยกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการ 
 คร้ังท่ี   ปีการศึกษา          ระดบัการศึกษา     ชั้นปีท่ี                      สถานศึกษา         วงเงินกู ้
      
      
      
      
      

     ไม่เคยกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผูย้ื่น 
ค าขอกูเ้งิน 
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7. บิดาขา้พเจา้ช่ือ...............................................................................  ถึงแก่กรรม        ยงัมีชีวิตอยู ่ อาย.ุ...................ปี 
 เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน .............................................................................................................................................. 
 จบการศึกษาขั้นสูงสุด...............................................................จากสถานศึกษา.................................................................... 
 อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง ................................................................................................ 
   หนา้ท่ี ........................................................................................................................................................ 
   คา้ขาย  โดยเป็น    เจา้ของร้าน     หาบเร่    เช่าร้าน 
   ลกัษณะสินคา้ ............................................................................................................................................ 
   รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)....................................................................................................................... 
   เกษตรกร  ประเภท .................................................................................................................................... 
  โดย              เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม.....................ไร่       เช่าท่ีรวม.......................ไร่ 
 รายไดปี้ละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี......................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน............................................. 
 ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... 
 รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์................................................... 

 

8. มารดาขา้พเจา้ช่ือ............................................................................  ถึงแก่กรรม        ยงัมีชีวิตอยู่  อาย.ุ...................ปี 
 เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน .............................................................................................................................................. 
 จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา................................................................... 
 อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง ................................................................................................ 
   หนา้ท่ี ........................................................................................................................................................ 
   คา้ขาย  โดยเป็น    เจา้ของร้าน     หาบเร่    เช่าร้าน 
   ลกัษณะสินคา้ ........................................................................................................................................... 
   รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)....................................................................................................................... 
   เกษตรกร  ประเภท .................................................................................................................................... 
  โดย              เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม.....................ไร่       เช่าท่ีรวม.......................ไร่ 
 รายไดปี้ละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี......................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน............................................. 
 ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... 
 รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์................................................... 

 

9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
    อยูด่ว้ยกนั       หยา่        แยกกนัอยูต่ามอาชีพ     
   อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................................................................... 
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10. พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดา  รวมผูข้อกูย้ืม มี................คน  ชาย...............คน หญิง................คน  ขา้พเจา้เป็นคนท่ี.................... 
 พ่ีนอ้งก าลงัศึกษาอยูร่วม...................คน  คือ 

   คนท่ี      เพศ       อาย ุ   ชั้นปี                                     สถานศึกษา 
     
     
     
     

 

11. พ่ีนอ้งท่ีประกอบอาชีพแลว้รวม...................คน  คือ 
 

 คนท่ี   เพศ   อาย ุ           วฒิุการศึกษา               สถานท่ีท างาน   รายไดเ้ดือนละ 
      
      
      
      
      
 

12.   คู่สมรสขา้พเจา้(ถา้มี) ช่ือ....................................................................  ถึงแก่กรรม       ยงัมีชีวิตอยู่  อาย.ุ.............ปี 
   เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ............................................................................................................................................ 
   จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา................................................................. 
   อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง ................................................................................................ 
   หนา้ท่ี ........................................................................................................................................................ 
   คา้ขาย  โดยเป็น    เจา้ของร้าน     หาบเร่    เช่าร้าน 
   ลกัษณะสินคา้ ............................................................................................................................................ 
   รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)....................................................................................................................... 
   เกษตรกร  ประเภท .................................................................................................................................... 
  โดย              เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม..................ไร่       เช่าท่ีรวม....................ไร่ 
  รายไดปี้ละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
  ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี......................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
  ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................... 
  รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์................................................... 
13. ขา้พเจา้ไดรั้บค่าใชจ่้ายเดือนละ............................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
14. ขา้พเจา้ไดรั้บการอุปการะดา้นการเงินจาก............................................................................................................................ 
       เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ............................................................................................................................................ 
 มีความสมัพนัธ์กบัขา้พเจา้โดยเป็น...................................................................................................................................... 
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15. ผูป้กครอง (กรณีไม่ใช่บิดา  มารดา  หรือพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดา  หรือคู่สมรส) 
 ช่ือ........................................................สกลุ..................................................เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น.......................... 
 เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ............................................................................................................................................ 
   จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา................................................................. 
   อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง ................................................................................................ 
   หนา้ท่ี ........................................................................................................................................................ 
   คา้ขาย  โดยเป็น    เจา้ของร้าน     หาบเร่    เช่าร้าน 
   ลกัษณะสินคา้ ............................................................................................................................................ 
   รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)....................................................................................................................... 
   เกษตรกร  ประเภท .................................................................................................................................... 
  โดย              เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม..................ไร่       เช่าท่ีรวม....................ไร่ 
   อ่ืนๆ (ใหร้ะบุ  ......................................................................................) 
  รายไดปี้ละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
  ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี......................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................. 
  ต าบล/แขวง......................................................อ  าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................... 
  รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์................................................... 
16. ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการศึกษาจากกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา 
16.1 เงินกูย้มืท่ีจ่ายเขา้บญัชีของสถานศึกษา ไดแ้ก่  ค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา*                 หน่วย : บาท 

     ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 3            รวม 
  16.1.1 ค่าเล่าเรียนตาท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ     
  16.1.2 ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาตามท่ี 
สถานศึกษาเรียกเก็บ 

    

         16.1 รวม  
16.2 เงินกูย้มืท่ีจ่ายเขา้บญัชีของนกัเรียน/นกัศึกษา ไดแ้ก่ ค่าครองชีพ (ค่าท่ีพกัและค่าใชจ่้ายส่วนตวั) โดยใหกู้ต้ามวงเงินท่ีก าหนดไว ้
ในแต่ละรายและในแต่ละระดบัการศึกษา* 
  16.2.1 ค่าครองชีพ      เดือนละ  ............................  บาท     เป็นเวลา................................เดือน  

                                                                               16.1 และ 16.2  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท)      
 

   หากขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหกู้ย้ืมเงินเพ่ือการศึกษา       ขา้พเจา้มีความประสงคเ์บิกจ่ายเงินจาก 
ธนาคารกรุงไทย  จ ากดั (มหาชน)  สาขา............................................................จงัหวดั..................................................... 
   ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ขอ้ความทั้งหมดน้ีเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การ
รับรองขอ้ความอนัเป็นเท็จ ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา 
พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารต่าง ๆ   เพ่ือประกอบการพิจารณาแลว้   จ านวน.............................รายการ 

                            

   ลงช่ือ........................................................................ 
                     (.......................................................................) 
                            วนัท่ี............เดือน..............................พ.ศ. ................ 
*ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง ก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษาน้ัน ๆ 

 


