
 

       แบบค าขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕...... 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 

 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 

๑. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด.............................. อาย.ุ........... ปี  

สัญชาติ.............................. เชื้อชาติ......................... เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................... 

นักศึกษาระดับ................................................ช้ันปีท่ี..................คณะ.............................................สาขา..................................... 

เกรดเฉลี่ยสะสม................รหสัประจ าตัวนักศึกษา.............................ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา........................................................... 

๒. ภูมลิ าเนาเดิม เลขท่ี.........................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................... 

ต าบล/แขวง..............................................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท.์................................................. 

๓.ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี.........................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................... 

ต าบล/แขวง..............................................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท.์................................................. 

๔.จบการศึกษาขั้นสูงสดุระดับ.................................................................สาขา............................................................................. 

สถานศึกษา...........................................................................................................................ปีการศึกษา...................................... 

๕.      เคยไดร้ับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 

    

    

    

      

         ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

๖.      เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 

ครั้งท่ี ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีท่ี สถานศึกษา วงเงินกู้ 

๑.      

๒.      

๓.      

๔.      

๕.      

ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 



 

๖.      

๗.      

๘.      

          ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทนุเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

๗. บิดาข้าพเจา้ช่ือ....................................................................................................     ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่ อายุ........ปี 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................................................................................................................... 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด..............................................................จากสถานศึกษา............................................................................ 

อาชีพ                      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง............................................................................................ 

                             ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน                     หาบเร่                       เช่าร้าน 

                             รับจ้าง(โปรดระบุ).................................................................................................................................. 

                             เกษตรกร................................................................................................................................................ 

                             อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................... 

รายได้ต่อเดือน.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................... 

ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................... 

รหัสไปรษณีย์...................................................... โทรศัพท.์......................................................................................................... 

๘. มารดาข้าพเจ้าชื่อ...............................................................................................     ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่ อายุ........ปี 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................................................................................................................... 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด..............................................................จากสถานศึกษา............................................................................ 

อาชีพ                      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง............................................................................................ 

                             ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน                     หาบเร่                       เช่าร้าน 

                             รับจ้าง(โปรดระบุ).................................................................................................................................. 

                             เกษตรกร................................................................................................................................................ 

                             อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................... 

รายได้ต่อเดือน.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................... 

ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................... 

รหัสไปรษณีย์...................................................... โทรศัพท.์......................................................................................................... 

๙.สถานภาพสมรสของบิดามารดา   

     อยู่ด้วยกัน        อย่า        แยกกันอยู่       อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................... 



 

๑๐.พี่น้องร่วมบดิามารดา รวมผูส้มัครขอรับทุน มี............คน  ชาย............คน  หญิง.............คน ข้าพเจ้าเป็นคนที.่................  

พี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ รวมทั้งสิ้น..........................คน คือ 

คนท่ี เพศ อายุ ช้ันป ี สถานศึกษา 

     

     

     

     

     

     

๑๑.พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้ว รวม ...........................คน คือ 

คนท่ี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานท่ีท างาน รายได้เดือนละ 

      

      

      

      

      

๑๒.คูส่มรสข้าพเจ้า (ถ้ามี) ช่ือ..............................................................................       ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่ อายุ........ปี 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................................................................................................................... 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด..............................................................จากสถานศึกษา............................................................................ 

อาชีพ                      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง............................................................................................ 

                             ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน                     หาบเร่                       เช่าร้าน 

                             รับจ้าง(โปรดระบุ).................................................................................................................................. 

                             เกษตรกร................................................................................................................................................ 

                             อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................... 

รายได้ต่อเดือน.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................... 

ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................... 

รหัสไปรษณีย์...................................................... โทรศัพท.์......................................................................................................... 

๑๓.ข้าพเจ้าได้รับคา่ใช้จ่ายเดือนละ.................................................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรยีน) 

๑๔.ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก............................................................................................................................ 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................................................................................................................... 

มีความสมัพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น............................................................................................................................................... 



 

๑๕.ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช้บิดา มารดา หรือพ่ีน้องร่วมบดิา มารดา หรือ คู้สมรส) 

ช่ือ..........................................สกลุ..............................................เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น..................................................... 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................................................................................................................... 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด..............................................................จากสถานศึกษา............................................................................ 

อาชีพ                      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง............................................................................................ 

                             ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน                     หาบเร่                       เช่าร้าน 

                             รับจ้าง(โปรดระบุ).................................................................................................................................. 

                             เกษตรกร................................................................................................................................................ 

                             อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................... 

รายได้ต่อเดือน.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................... 

ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................... 

รหัสไปรษณีย์...................................................... โทรศัพท.์......................................................................................................... 

๑๖.ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดงันี้ 

๑๖.๑ เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา* หน่วย:บาท 

 ภาคเรยีนที่ ๑ ภาคเรยีนที่ ๒ ภาคเรยีนที่ ๓ รวม 

๑๖.๑.๑ ค่าเล่าเรยีนตามที่สถานศกึษาเรียกเก็บ     

๑๖.๑.๒ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

           ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 

    

   ๑๖.๑   รวม  

๑๖.๒ เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีของนักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กูต้ามวงเงินท่ีก าหนดไว้ใน

แต่ละราย และในแตล่ะระดับการศึกษา* 

๑๖.๒.๑ ค่าครองชีพ เดือนละ...................................บาท  เป็นเวลา ..............................เดือน  

                                                                  ๑๖.๑ และ ๑๖.๒ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น (บาท)  

              หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  ข้าพเจ้ามีความประสงคเ์บิกจ่ายเงินจาก ธนาคาร 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา.........................................................................................จังหวัด.................................................. 

       ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้ เป็นความจรงิ หากปรากฏภายหลังว่าได้ว่ามีการรับรองข้อความอัน

เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ

เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพจิารณาแล้ว จ านวน.......................รายการ 

    

   ลงช่ือ....................................................................ผู้ขอรับทุน             

        (.......................................................................) 

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



 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครวัผู้ขอกู ้

 
  

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

         ข้าพเจ้า.................................................................................................................ต าแหน่ง............................................ 

สถานท่ีท างาน............................................................................................................เลขท่ี............................หมู่ที่.................... 

ตรอก/ซอย..............................................ถนน................................................ต าบล/แขวง......................................................... 

อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศพัท์................................ 

ขอรับรองว่า บิดาของ...............................................................................................      ถึงแก่กรรม           ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ..................................................................สถานท่ีท างาน................................................................................... 

เลขท่ี..................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.............................................................. 

ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท.์...............................................มีรายได้ปีละ...............................................บาท 

                มารดาของ...............................................................................................      ถึงแก่กรรม           ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ..................................................................สถานท่ีท างาน................................................................................... 

เลขท่ี..................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.............................................................. 

ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท.์...............................................มีรายได้ปีละ...............................................บาท 

    ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา – มารดา)ของ...............................................................      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ..................................................................สถานท่ีท างาน................................................................................... 

เลขท่ี..................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.............................................................. 

ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท.์...............................................มีรายได้ปีละ...............................................บาท 

                ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าไดม้ีการรบัรอง

ข้อความอันเป็นเท็จ  ข้าเจ้ายินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
     ลงช่ือ............................................................... 
           (.............................................................) 
           ต าแหน่ง................................................................ 
หมายเหตุ  :  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนีเ้ป็นผู้รับรอง 

                ๑. ข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป หรือ ต าแหน่งเทียบเท่า 

                ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา  หรือ 

                ๓. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านข้ึนไป 



 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 
    วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ................... 
 
       ข้าพเจ้า................................................................................................ต าแหน่ง................................................................... 
ท าการสอนประจ าแผนกวิชา......................................................................................................................................................... 
สถานท่ีท าการสอน  วิทยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พีซ ี
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ.............................................................................................................................................................. 
นักศึกษาระดับ           ปวช.           ปวส.     ช้ันปีท่ี..................         หลักสูตร ๒ ปี             หลักสูตร ๓ ปี     
ช้ันปีท่ี..........................................กลุ่มห้อง.....................................................แผนกวิชา.............................................................. 
 
       ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
 
     ลงช่ือ............................................................. 
        (.................................................................) 
     ต ำแหน่ง......................................................... 



 

โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
แผนผังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนักศึกษา 

ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี.............หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย........................ ถนน..................ต าบล/แขวง................................ 
อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท.์.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ส าหรับผู้กู้กรอกและตรวจเช็ค 
รายการเอกสารและหลักฐานส าหรับ     ผู้กู้รายเก่า      ผู้กู้รายใหม ่ใช้ประกอบแบบค าขอกู้ยืมเงิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ชื่อ-สกลุ................................................................................รหัสนักศึกษา.........................................ระดับ....................... 
ชั้นปีที่ .......................................แผนก............................................................กลุ่มห้อง..................................................... 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (ชุด) ครบ ขาด 
๑ ติดรูปถ่ายของผู้กู้ขนาด ๑ นิ้ว ในแบบค าขอกู้  ๒   
๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ ๒   
๓ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู ้ ๒   
๔ ส าเนาใบแสดงผลการเรียนของภาคเรียนที่ผ่านมา ๒   
๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา ๒   
๖ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา ๒   
๗ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา ๒   
๘ ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา ๒   
๙ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (มิใช่บิดา-มารดา) ๒   
๑๐ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (มิใช่บิดา-มารดา) ๒   
๑๑ หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ กยศ.๑๐๒ ๑   
๑๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ ๒   
๑๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองรายได้ ๒   
๑๔ ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ๒   
๑๕ ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถา้ม)ี ๒   
๑๖ หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา ๑   
๑๗ ส าเนาสัญญากู้ยืมฉบับล่าสุด ที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. ๑   
๑๘ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ยืม ๑   
๑๙ แผนผังท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของนักศึกษา ๑   

 
รวมเอกสารทั้งหมด  จ านวน ................................ชุด 
ลงชื่อ.............................................ผู้ขอกู้ยืม             ลงชือ่...........................................ผู้ตรวจสอบ 
     (......................................)    (...........................................) 
     ............/............../.............    ............../.............../............ 
หมายเหตุ ส าเนาทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารนั้น




