
กยศ.มฟล. 02 

แบบคําขอกู้ยืมเงิน  

 

บันทกึการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประจําปีการศึกษา............ 
 

ช่ือ-สกุลของผูข้อกูย้มืเงิน (นาย/นางสาว)............................................................................................................................ 

นกัศึกษาสาํนกัวิชา....................................................................สาขา ................................................................................. 

หลกัสูตร...............ปี  ชั้นปีท่ี.................................รหสัประจาํตวันกัศึกษา........................................................................ 

โทรศพัท ์(มือถือ) ...........................................................Email Address………………………..……………………….. 

รายการเอกสาร/หลกัฐาน ที่ใช้ประกอบการพจิารณากู้ยืมเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

1. แบบคาํขอกูย้มืเงิน (กยศ.101)    

2. แบบคาํขอกูย้มืเงินท่ีพิมพจ์ากระบบ e-studentloan  ท่ี www.studentloan.or.th * 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูกู้ย้มื (ถ่ายให้อยูใ่นหนา้เดียวกนั) 

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดา (ถ่ายให้อยูใ่นหนา้เดียวกนั) 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของมารดา ( ถ่ายให้อยูใ่นหนา้เดียวกนั) 

6. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครอง(กรณีไม่มีบิดาและมารดา) (ถ่ายให้อยูใ่นหนา้เดียวกนั) 

7. หนงัสือรับรองรายไดข้องครอบครัว และ/หรือหนงัสือรับรองเงินเดือน   ของบิดา/ มารดาหรือผูป้กครอง/ ผูอุ้ปการะ  

     7.1 กรณีบิดา/มารดา หรือผูป้กครอง ประกอบอาชีพ รับราชการ/บริษทัห้างร้าน/รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร 

    ตอ้งใชห้นังสือรับรองเงนิเดือน ที่ออกให้โดยต้นสังกดั 

     7.2 กรณีบิดา/มารดา หรือผูป้กครอง ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทาํนา ทาํไร่ หรือคา้ขาย ขอให้ใชแ้บบฟอร์ม 

    หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102)  (ตามที่แนบในใบสมัครนี)้ 

8.  สาํเนาบตัรขา้ราชการผูรั้บรองรายได ้กรณใีช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102)   

9. แผนผงัท่ีอยูอ่าศยัตามทะเบียนบา้นของบิดา/มารดา (พร้อมภาพถ่ายบา้นผูข้อกูย้มืติดลงในแบบฟอร์มท่ีกาํหนด) (กยศ.มฟล.06) 

10.เหตุผลและความจาํเป็นในการขอกูย้มืเงินกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.มฟล.07) 

11.สาํเนาสญัญาเดิม หรือหนงัสือรับรองการเป็นผูกู้ร้ายเก่า 

12.ใบแสดงผลการเรียน (นกัศึกษารุ่นพ่ี พิมพจ์ากระบบ reg.mfu.ac.th  นกัศึกษาใหม่ ใชส้าํเนาใบ ปพ.1 ) 

13.สาํเนาใบมรณบตัรของบิดา/มารดา (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต), สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีบิดา/มารดาหยา่ร้าง) 

14. หนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว (กรณีบิดา/มารดาแยกทางกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส/ขาดการติดต่อ) (กยศ.มฟล.08)  

15.หนงัสือรับรองความเป็นผูอุ้ปการะท่ีมิใช่บิดา/มารดา(กรณีนกัศึกษาอยูใ่นความอุปการะของบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บิดามารดา)(กยศ.มฟล 09) 

16.แบบบนัทึกการเขา้ร่วมโครงการท่ีมุ่งจิตอาสา (อยา่งนอ้ย 36 ชัว่โมง) 

เฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ขึน้ไป ให้ส่งเอกสารเพิม่เติมดงันี ้

18.ใบแสดงระเบียนประวติั (พิมพจ์ากระบบ reg.mfu.ac.th  ) 

19.หนงัสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กยศ.103) 

หมายเหตุ  1.มหาวิทยาลยัจะรับพิจารณาผูกู้ย้มืท่ีส่งเอกสารครบถว้นเท่านั้น 

 

 

 

 

 

               

 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่    ได้รับเอกสาร        ครบ   ไม่ครบ   ขาด........................................................รายการ  ดังนี ้

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

                                                                         ลงช่ือ................................................................ผูรั้บเอกสาร 

                                                                         วนัท่ี................................................................... 

 

สําหรับผู้กู้ ยืมรายเก่าต่อเน่ืองย้ายสถาบัน (เคยกู้ฯ จากระดับมัธยมศึกษา หรือจากสถาบันอ่ืน)   

http://www.studentloan.or.th/


กยศ. 101-1 

 

แบบคาํขอกู้ยืมเงิน  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ประจาํปีการศึกษา ................ 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพมิพ์ 
 

1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................วนัเดือนปีเกิด.............................อาย.ุ.............ปี 

 สญัชาติ.............................เช้ือชาติ............................เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ............................................................ 

 นกัเรียน/นกัศึกษาระดบั...................................ชั้นปีท่ี.....................สาํนกัวิชา...................................................................... 

 คะแนนเฉล่ียสะสม...................รหสัประจาํตวันกัศึกษา............................ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา............................................ 

2. ภูมิลาํเนาเดิม เลขท่ี .....................หมู่ท่ี................ ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .......................................... 

 ตาํบล/แขวง .................................................... อาํเภอ/เขต …………………………………จงัหวดั ................................... 

 รหสัไปรษณีย ์……………………..โทรศพัท ์............................................... 

3. ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี .....................หมู่ท่ี................ ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .......................................... 

 ตาํบล/แขวง .................................................... อาํเภอ/เขต …………………………………จงัหวดั ................................ 

 รหสัไปรษณีย ์……………………..โทรศพัท ์............................................... 

4. จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบั............................................................................สาขา............................................................. 

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

5.    เคยไดรั้บทุนการศึกษา 

  ปีการศึกษา                           ประเภท                        ช่ือทุนการศึกษา   จาํนวนเงิน 

    

    

    

    ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา 
 

6.    เคยกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา 

 คร้ังท่ี   ปีการศึกษา          ระดบัการศึกษา     ชั้นปีท่ี                      สถานศึกษา         วงเงินกู ้

      

      

      

      

      

     ไม่เคยกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 

ของผูย้ื่น 

คาํขอกูเ้งิน 



กยศ. 101-2 
 

7. บิดาขา้พเจา้ช่ือ...............................................................................  ถึงแก่กรรม        ยงัมีชีวิตอยู ่ อาย.ุ...................ปี 

 เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน .............................................................................................................................................. 

 จบการศึกษาขั้นสูงสุด...............................................................จากสถานศึกษา.................................................................... 

 อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ตาํแหน่ง ................................................................................................ 

   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............................................. 

 ตาํบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... 

 รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์................................................... 
 

8. มารดาขา้พเจา้ช่ือ............................................................................  ถึงแก่กรรม        ยงัมีชีวิตอยู่  อาย.ุ...................ปี 

 เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน .............................................................................................................................................. 

 จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา................................................................... 

 อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ตาํแหน่ง ................................................................................................ 

   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............................................. 

 ตาํบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... 

 รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์................................................... 
 

9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

    อยูด่ว้ยกนั       หยา่        แยกกนัอยูต่ามอาชีพ     

   อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



กยศ. 101-3 
 

10. พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดา  รวมผูข้อกูย้ืม มี................คน  ชาย...............คน หญิง................คน  ขา้พเจา้เป็นคนท่ี.................... 

 พ่ีนอ้งกาํลงัศึกษาอยูร่วม...................คน  คือ 

   คนท่ี      เพศ       อาย ุ   ชั้นปี                                     สถานศึกษา 

     

     

     

     
 

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

 คนท่ี   เพศ   อาย ุ           วฒิุการศึกษา               สถานท่ีทาํงาน   รายไดเ้ดือนละ 

      

      

      

      

      
 

12.   คู่สมรสขา้พเจา้(ถา้มี) ช่ือ....................................................................  ถึงแก่กรรม       ยงัมีชีวิตอยู่  อาย.ุ.............ปี 

   เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ............................................................................................................................................ 

   จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา................................................................. 

   อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ตาํแหน่ง ................................................................................................ 

   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............................................. 

  ตาํบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................... 

  รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์................................................... 

13. ขา้พเจา้ไดรั้บค่าใชจ่้ายเดือนละ............................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 

14. ขา้พเจา้ไดรั้บการอุปการะดา้นการเงินจาก............................................................................................................................ 

       เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ............................................................................................................................................ 

 มีความสมัพนัธ์กบัขา้พเจา้โดยเป็น...................................................................................................................................... 

 

 

 



กยศ. 101-4 
 

15. ผูป้กครอง (กรณีไม่ใช่บิดา  มารดา  หรือพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดา  หรือคู่สมรส) 

 ช่ือ........................................................สกลุ..................................................เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น.......................... 

 เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ............................................................................................................................................ 

   จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา................................................................. 

   อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ตาํแหน่ง ................................................................................................ 

   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............................................. 

  ตาํบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................... 

  รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์................................................... 

16. ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการศึกษาจากกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา 

16.1 เงินกูย้มืท่ีจ่ายเขา้บญัชีของสถานศึกษา ไดแ้ก่  ค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา *หน่วย : บาท 

        ภาคเรียนท่ี 1        ภาคเรียนท่ี 2                  รวม 

  16.1.1 ค่าเล่าเรียนตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ    

  16.1.2 ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาตามท่ี 

สถานศึกษาเรียกเก็บ 

   

        16.1 รวม  

16.2 เงินกูย้มืท่ีจ่ายเขา้บญัชีของนกัเรียน/นกัศึกษา ไดแ้ก่ ค่าครองชีพ (ค่าท่ีพกัและค่าใชจ่้ายส่วนตวั) โดยใหกู้ต้ามวงเงินท่ีกาํหนดไว ้

ในแต่ละรายและในแต่ละระดบัการศึกษา* 

  16.2.1 ค่าครองชีพ      เดือนละ  ........2,200..................  บาท     เป็นเวลา................................เดือน  

                                                                               16.1 และ 16.2  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท)      
 

   หากขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหกู้ย้ืมเงินเพ่ือการศึกษา       ขา้พเจา้มีความประสงคเ์บิกจ่ายเงินจาก 

ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)  สาขา........................................................จงัหวดั................................................ 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   สาขา........................................................จงัหวดั................................................ 

   ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความทั้งหมดน้ีเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรอง 

ขอ้ความอนัเป็นเทจ็  ขา้พเจา้ยนิยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา  พร้อมน้ี 

ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารต่าง ๆ   เพ่ือประกอบการพิจารณาแลว้   จาํนวน.............................รายการ 

                            

   ลงช่ือ........................................................................ 

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

วนัท่ี............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

*ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง กาํหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาประจําปีการศึกษาน้ัน ๆ 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 

 

                                                                                                           วนัท่ี ...........เดือน ...........................พ.ศ................ 
 

ขา้พเจา้ ...................................................................................... ตาํแหน่ง ......................................................................... 

สถานท่ีทาํงาน ..............................................................................................เลขท่ี .................................หมู่ท่ี .................................. 

ตรอก/ซอย ......................................ถนน ......................................................ตาํบล/แขวง ................................................................ 

อาํเภอ/เขต ...................................จงัหวดั .........................................รหสัไปรษณีย ์..................โทรศพัท ์....................................... 

ขอรับรองวา่  นกัศึกษา ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 

 บิดา  ช่ือ .............................................................................................   � ยงัมีชีวติอยู ่   � ถึงแก่กรรม (แนบใบมรณบตัร)      

ประกอบอาชีพ ...........................................ตาํแหน่ง..........................................สถานท่ีทาํงาน ....................................................... 

เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย................................................ถนน....................................................................... 

ตาํบล/แขวง .............................................อาํเภอ/เขต..............................................จงัหวดั............................................................... 

รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์..................................................................มรีายได้ปีละ.............................................บาท 

 มารดา  ช่ือ .........................................................................................  � ยงัมีชีวติอยู ่   � ถึงแก่กรรม (แนบใบมรณบตัร)      

ประกอบอาชีพ ...........................................ตาํแหน่ง....................................สถานท่ีทาํงาน ........................................................... 

เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน......................................................................... 

ตาํบล/แขวง ..........................................อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.............................................................. 

รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.........................................................มรีายได้ปีละ.......................................................บาท    

      ผูป้กครอง (ท่ีมิใช่บิดา–มารดา) ช่ือ................................................................� ถึงแก่กรรม � ยงัมีชีวติอยู ่

ประกอบอาชีพ ...........................................ตาํแหน่ง........................................สถานท่ีทาํงาน ..................................................... 

เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................................................ 

ตาํบล/แขวง ..........................................อาํเภอ/เขต..............................................จงัหวดั............................................................... 

รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.......................................................มรีายได้ปีละ.....................................................บาท 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรอง 

ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา 
 

ลงช่ือ ....................................................................... 

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

ตาํแหน่ง ................................................................... 
 

 

หมายเหตุ 
 

1. การรับรองรายไดข้องครอบครัวผูข้อกู ้ ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง (ขอ้ใดขอ้หน่ึง) 

1.1) เจา้หนา้ท่ีของรัฐ     "เจา้หนา้ท่ีของรัฐ" หมายความวา่ 

         (1)   ขา้ราชการการเมือง 

            (2)   ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
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(3)   ขา้ราชการครู 

        (4)   ขา้ราชการตาํรวจ 

 (5)   ขา้ราชการทหาร 

   (6)   ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 

   (7)   ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา 

   (8)   ขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

   (9)   ขา้ราชการพลเรือน 

   (10) ขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั 

   (11) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา 

   (12) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

   (13) ขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   (14) กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจาํตาํบล สารวตัรกาํนนั และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

  (15) เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของรัฐวิสาหกิจ องคก์รของรัฐ หรือองคก์ารมหาชน 

        (16) ขา้ราชการ พนกังาน หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกากาํหนดใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐตาม  

                     พระราชบญัญติัน้ี 

             2) เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญ "เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญ" หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

                 ซ่ึงออกจากราชการหรือพน้จากตาํแหน่ง  โดยมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ 

             3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

             4) หวัหนา้สถานศึกษาท่ีผูข้อกูย้ืมศึกษาอยู่ 

 

2. ผูรั้บรองรายไดต้อ้งเขียนขอ้ความดว้ยลายมือตนเองทั้งฉบบั  ไม่มีการขดู ลบ ขีด ฆ่า  หากเขียนผิด  ตอ้งมีลายเซ็นผู ้

รับรองรายไดเ้ซ็นกาํกบั  หา้มใชน้ํ้ายาลบคาํผิด 

3. แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ/บตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีรัฐ ผูรั้บรองรายไดค้รอบครัว จาํนวน 1 ฉบบั พร้อม  

รับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยลายมือของผูรั้บรองรายไดฯ้  
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แผนผงัทีอ่ยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของบิดา/มารดาผู้ขอกู้ยืม 

 

นาย/นางสาว................................................................................รหสันกัศึกษา........................................................... 

บา้นเลขท่ี.......................หมู่ท่ี...........ซอย...................................ถนน.....................................ตาํบล............................ 

อาํเภอ.............................................จงัหวดั...........................................หมายเลขโทรศพัท.์.................................................. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  ใหใ้ชป้ากกาวาดแผนผงัจากสถานท่ีสาํคญัของจงัหวดั อาํเภอ หรือตาํบล มายงัท่ีอยูอ่าศยัของนกัศึกษา 

 โปรดแจง้ระยะทางของถนนทุกสาย จากจุดสาํคญัมายงัท่ีอยูอ่าศยัของนกัศึกษาดว้ย  
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ภาพถ่ายบ้านนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 

1. ภาพถ่ายภายนอกบา้น  

 

 

 

เห็นตวับา้นชดัเจน (กรณีบา้น 2 ชั้น ตอ้งเห็นทั้ง 2 ชั้น) 

ทากาวติดลงกระดาษใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

 
 

2. ภาพถ่ายภายในบา้น 

 

เห็นสภาพภายในของบา้นอยา่งชดัเจน 

ทากาวติดลงกระดาษใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา่เป็นบา้นพกัอาศยัของ(นาย/นางสาว)............................................................................................ 

ตั้งอยู ่ณ บา้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี..........ซอย...............................ถนน........................................ตาํบล..................................... 

อาํเภอ........................................จงัหวดั.................................................จริง 

ลงช่ือ.....................................................................ผูรั้บรอง 

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

ตาํแหน่ง............................................................................. 

หมายเลขโทรศพัท.์............................................................ 

หมายเหตุ: 1.รับรองภาพถ่ายบา้นโดย กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ประธานชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาล/ขา้ราชการ  

                    หรือบุคคลท่ีรับรองรายไดข้องครอบครัวผูข้อกูย้มืฯ 

  2.แนบสาํเนาบตัรประจาํตาํแหน่งผูรั้บรองภาพถ่ายบา้น จาํนวน   1 ฉบบั (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
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ความจําเป็นในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 

ประจําปีการศึกษา...................... 

 

ช่ือ – สกุล(นาย/นางสาว)...................................................................รหสัประจาํตวันกัศึกษา.............................. 

นกัศึกษาสาํนกัวชิา.............................................................สาขาวชิา................................................................... 

ใหเ้ขียนบรรยายสภาพครอบครัวความเป็นอยู ่โดยครอบคลุมตามหวัขอ้ตงัต่อไปน้ี 

- ปัญหาในชีวิตครอบครัว/สภาพครอบครัว 

- ปัญหาดา้นสุขภาพของนกัศึกษา/ผูป้กครอง 

- ปัญหาดา้นการเงินและรายไดข้องครอบครัว  และเหตุผลอ่ืนๆ 
 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ..........................................................ผูข้อกูย้มื 

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

วนัท่ี............../...................................../................... 
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หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ 

 

วนัท่ี ...........เดือน ...........................พ.ศ................ 
 

ขา้พเจา้ ................................................................................. ตาํแหน่ง ................................................................. 

สถานท่ีทาํงาน ..........................................................................................เลขท่ี ...............................หมู่ท่ี .......................... 

ตรอก/ซอย ......................................ถนน .................................................ตาํบล/แขวง ....................................................... 

อาํเภอ/เขต ...................................จงัหวดั .........................................รหสัไปรษณีย ์..................โทรศพัท ์.......................... 

ขอรับรองวา่  นกัศึกษา ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 

  มี บิดา ช่ือ.............................................................................................................................. 

  มี มารดา ช่ือ.......................................................................................................................... 

  มีสถานภาพ  ดงัน้ี   แยกทางกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 

      ขาดการติดต่อ(โปรดระบุ)............................................................................ 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 

 

โดยนกัศึกษาไดอ้ยูใ่นความปกครองของ  นาย/นาง/นางสาว..............................................................เกี่ยวขอ้งเป็น............. 

ประกอบอาชีพ ...........................................ตาํแหน่ง....................................สถานท่ีทาํงาน ................................................ 

เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................................... 

ตาํบล/แขวง ..........................................อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั........................................................ 

รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายได้ปีละ.............................................บาท 
 

  ขา้พเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าขอ้ความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   หากปรากฏภายหลงัว่า                    

ไดรั้บรองขอ้ความเป็นเทจ็  ขา้พเจา้ยินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษาทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ ....................................................................... 

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

ตาํแหน่ง ................................................................... 

หมายเหตุ 

1.  การรับรองสถานภาพครอบครัว ของผูกู้ย้มืใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

 1.1   ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5 ข้ึนไป หรือ ตาํแหน่งเทียบเท่า หรือ 

 1.2   ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา หรือ 

 1.3   ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 

          ไม่รับพจิารณาผู้รับรองท่ีนอกเหนือจากท่ีกาํหนด 

2.  ผู้รับรองต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองท้ังฉบับ   ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ตอ้งมีลายเซ็นผูรั้บรองเซ็นกาํกบั       

     หา้มใชน้ํ้ ายาลบคาํผดิ 

3.แบบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูรั้บรอง   

(*   หากมีเอกสารทางราชการยืนยันสถานภาพครอบครัวแล้ว เช่น ใบหย่า   นักศึกษาไม่ต้องทําหนังสือฉบับนี้*) 
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หนังสือรับรองความเป็นผู้อุปการะทีม่ิใช่บิดา/มารดา (ใช้กรณบีิดา/มารดาไม่อุปการะโดยส้ินเชิง) 

    วนัท่ี..........เดือน..............................พ.ศ................ 
 

 ขา้พเจา้.......................................................................................ตาํแหน่ง............................................................................... 

สถานท่ีทาํงาน.................................................................................................................เลขท่ี.................................. ..หมู่ท่ี................... 

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง...........................................................  

อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์............................... 

1. ขอรับรองวา่นาย...............................................................ซ่ึงเป็นบิดาของนาย/นางสาว.................................................................... 

    ประกอบอาชีพ................................................................สถานท่ีทาํงาน............................................................................................  

    เลขท่ี.............หมู่ท่ี........... ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................ตาํบล/แขวง....................................... 

    อาํเภอ/เขต......................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................. 

    มีรายไดปี้ละ...................................บาท 

    มไิด้อุปการะเลีย้งดู นาย/นางสาว.............................................................................................ตั้งแต่ ปี พ.ศ.................................... 

    เน่ืองจาก........................................................................................................................................................................................... 

2. ขอรับรองวา่นาง...............................................................ซ่ึงเป็นมารดาของนาย/นางสาว............................................................... 

    ประกอบอาชีพ..................................................................สถานท่ีทาํงาน.........................................................................................  

    เลขท่ี.............หมู่ท่ี........... ตรอก/ซอย..................................ถนน...........................................ตาํบล/แขวง...................................... 

    อาํเภอ/เขต......................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................ 

    มีรายไดปี้ละ...................................บาท 

    มไิด้อุปการะเลีย้งดู นาย/นางสาว.................................................................................................ตั้งแต่ ปี พ.ศ................................. 

    เน่ืองจาก............................................................................................................................................................................................  

     ปัจจุบัน นาย/นางสาว.................................................................................................................................อยูใ่นความอุปการะของ 

     นาย/นาง/นางสาว..........................................................เก่ียวขอ้งเป็น......................................ของนกัศึกษา ตั้งแตปี่ พ.ศ................ 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง     หากปรากฏภายหลงัว่าไดมี้การรับรองขอ้ความ                    

อนัเป็นเท็จ  ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา 
 

ลงช่ือ........................................................................... 

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

ตาํแหน่ง........................................................................... 

หมายเหตุ 

1.  การรับรองความเป็นผูอุ้ปการะท่ีมิใช่บิดา/มารดา ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

 1.1   ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5 ข้ึนไป หรือ ตาํแหน่งเทียบเท่า หรือ 

 1.2   ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา หรือ 

 1.3   ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 

          ไม่รับพจิารณาผู้รับรองท่ีนอกเหนือจากท่ีกาํหนด 

2.  ผู้รับรองต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองท้ังฉบับ   ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ตอ้งมีลายเซ็นผูรั้บรองเซ็นกาํกบั       

     หา้มใชน้ํ้ ายาลบคาํผดิ 

3.  แบบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูรั้บรอง   

 



 

กยศ.มฟล.11 

แบบบนัทึกการเขา้ร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา 

                       มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 
 ปีการศึกษา ................................................. ภาคเรียนที่ ............................... 

จาํนวนรวมช่ัวโมงจิตอาสา.......................................................................ช่ัวโมง 

 
 

ช่ือ ............................................................... ช้ันปีที่...................................... 

รหัสนักศึกษา.................................................................................................. 

สาํนักวิชา........................................................................................................ 

สาขาวิชา......................................................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริง รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 

                  

 
                                                              ลงช่ือ.................................... ผู้กู้ยืม      

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

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

 

 
 ความคิดเหน็อาจารย์ที่ปรึกษา 

....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................                                                             

 

                                                                ลงช่ือ....................................... อาจารย์ที่ปรึกษา      

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

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

 

 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.veds.buu.ac.th/veds/index.php/2014-05-20-01-30-38/2014-05-26-03-46-23/84-2014-06-17-04-38-36&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KkYjVdLAJoi8ugS4tYLQDA&ved=0CDAQ9QEwBg&sig2=Cy8gdFmsQBz3AhzVEcHdCQ&usg=AFQjCNE1QRwk2pBEG1pBH9ohL-gC9nlYew


กยศ.มฟล.12 

บนัทึกการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา ..................... ภาคเรียนท่ี ................... 

            

              ลงช่ือ......................................................(ผู้กู้ยืม)  

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

               วัน............เดือน..........................พ.ศ.............. 

ช่ือ 

โครงการ /กิจกรรม

จิตอาสา 

สถานท่ี 

ดําเนินโครงการ /

กิจกรรม 

วนั / เดือน / 

ปี 

 

เวลา จํานวน

ชัว่โมง            

(รวม) /วนั 

ลกัษณะของกิจกรรมท่ี

ดําเนินการจริง 

(โดยละเอียด) 

ลายมือช่ือ 

ผูค้วบคุมงาน/ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ลายมือช่ือ 

หวัหนา้หน่วยงาน/ผูร้บัผิดชอบ 

       

 

ลงชื่อ.................................... 

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

โทรศัพท.์.............................. 

 

 

ลงชื่อ....................................... 

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

โทรศัพท.์................................. 

 

 

 

 

      

 

ลงชื่อ.................................... 

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

โทรศัพท.์.............................. 

 

 

ลงชื่อ....................................... 

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

โทรศัพท.์................................ 

       

 

ลงชื่อ.................................... 

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

โทรศัพท.์.............................. 

 

 

ลงชื่อ....................................... 

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

โทรศัพท.์................................. 

 

 

 

 

      

 

ลงชื่อ.................................... 

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

โทรศัพท.์.............................. 

 

 

ลงชื่อ....................................... 

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

โทรศัพท.์................................ 
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