
 

คร้ังที่….…..พ.ศ…..…….                  ลําดับที่กู…………... 

 
แบบคําขอกูยืมเงิน 

 
ติดรูปถาย 
ชุดนิสิต 

ขนาด 1 นิ้ว 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ประจําปการศึกษา   25............... 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

 

คณะ……………………………………..…………………….  สาขาวิชา………………………………......................... 
โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพใหครบถวนสมบูรณตามความเปนจริง 
1. ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว……………………..…………………….รหัสประจําตัวนิสิต…………………..ช้ันป…….. 

วัน/เดือน/ปเกิด…………………อาย…ุ……ป  สัญชาติ…………..เชื้อชาติ……….…คะแนนเฉลี่ยสะสม………... 
ช่ืออาจารยท่ีปรกึษา………………………………………………………………………………………………….. 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน   - - - -  

2. ภูมิลําเนาเดิม…………………………………………………………………………โทรศัพท…………………….. 
3. ท่ีอยูปจจุบัน….………………………………………………………………………โทรศัพท…………………….. 
4. จบการศึกษาขั้นสูงสุด  ระดับ……………….………สาขา……………..……………ปการศึกษา…………………. 

สถาบัน……………………………………………...จังหวัด…...……………………คะแนนเฉลี่ยสะสม…………. 
5.   เคยไดรับทุนการศึกษา ป พ.ศ………………………..      ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 

ประเภท/ช่ือทุน…………………………………………………………………….จํานวน…………………….บาท 
6.   เคยกูยืมเงนิจากกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา  (ถาเคยโปรดระบุ)    

  ไมเคยกูยืมเงินจากกองทนุเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
ครั้งแรก ปการศึกษา…………… จํานวนเงิน………………..บาท   จากสถาบัน……………………………… 
ครั้งท่ี  2 ปการศึกษา…………… จํานวนเงิน………………..บาท   จากสถาบัน……………………………… 
ครั้งท่ี  3 ปการศึกษา…………… จํานวนเงิน………………..บาท   จากสถาบัน……………………………… 
ครั้งท่ี  4 ปการศึกษา…………… จํานวนเงิน………………..บาท   จากสถาบัน……………………………… 
ครั้งท่ี  5 ปการศึกษา…………… จํานวนเงิน………………..บาท   จากสถาบัน……………………………… 

7. บิดาขาพเจา  ช่ือ -  สกุล……………………………………….   ถึงแกกรรม       ยังมีชีวิตอยู  อายุ….……ป 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  - - - -  
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษ…ี………………………………………………………….. 
จบการศึกษาขั้นสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน………………………………………... 
อาชีพบิดา   รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ/ลูกจาง   ตําแหนง……………………………………………... 
           หนาท่ี…………………………………………………………………………………………… 
    คาขายโดยเปน    เจาของราน    หาบเร    เชาราน   ลักษณะสินคา………………….. 
    รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน)……………………………………………………………………... 
    เกษตรกร  ประเภท……………………………………………………………………………… 
           โดย      เปนเจาของที่ดิน  รวม……………………..(ไร,งาน,ตารางวา) โปรดระบุใหชัดเจน 
          เชาท่ี  รวม……………...…………………..(ไร,งาน,ตารางวา) โปรดระบุใหชัดเจน 
  รวมรายไดปละ………………………..………………………บาท 
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8. มารดาขาพเจา  ช่ือ -  สกุล…………………………..…………..    ถึงแกกรรม    ยังมีชีวิตอยู  อาย…ุ……ป 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  - - - -  
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษ…ี………………………………………………………….. 
จบการศึกษาขั้นสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน………………………………………... 
อาชีพมารดา   รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ/ลูกจาง   ตําแหนง……………………………………………... 
           หนาท่ี…………………………………………………………………………………………… 
    คาขายโดยเปน    เจาของราน    หาบเร    เชาราน   ลักษณะสินคา………………….. 
    รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน)……………………………………………………………………... 
    เกษตรกร  ประเภท……………………………………………………………………………… 
           โดย      เปนเจาของที่ดิน  รวม……………………..(ไร,งาน,ตารางวา) โปรดระบุใหชัดเจน 
          เชาท่ี  รวม……………...…………………..(ไร,งาน,ตารางวา) โปรดระบุใหชัดเจน 
  รวมรายไดปละ………………………..………………………บาท 

9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
  อยูดวยกนั   หยา   แยกกันอยูตามอาชีพ              อื่นๆ ระบุ………………………. 

10. พี่นองรวมบิดามารดา  รวมผูขอกูยืม  มี……….คน  ชาย………..คน  หญิง……….คน  ขาพเจาเปนบุตรคนที่…….. 
พี่นองกําลังศึกษา  มีท้ังหมด……….คน  พี่นองท่ีประกอบอาชีพ  มีท้ังหมด………คน   ดังนี้ 
 

เพศ กรณีประกอบอาชีพ คนที ่

ช ญ 

อายุ 

(ป) 

กรณีกําลังศึกษา 

ชั้นป 
วุฒิการศกึษา สถาบันการศึกษา 

ชื่อสถานทีท่ํางาน รายไดเดือนละ 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

11. ขาพเจาไดรับคาใชจายจากผูปกครองเดือนละ………………...บาท  (นอกเหนือจากคาเลาเรียน) 
12. ขาพเจาไดรับการอุปการะดานการเงินจาก…………………………………………………………………………... 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  - - - -  
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษ…ี………………………………………………………….. 
เกี่ยวของกับขาพเจาโดยเปน……………………………………………………………… 
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13.   ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพื่อใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
         ประจําปการศึกษา 2549  ดังนี้ 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวมทั้งสิ้น  

1. สวนของสถานศึกษา 
    - คาเลาเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 

         

    ไมเกนิ  46,000 บาท 

2. สวนของผูกูยืม 
    - คาใชจายที่เกีย่วเนื่องกับการศึกษา  กรณีที่     
      ผูกูยืมตองชาํระเอง เชน หนังสือ, ตํารา 

     
 

    ไมเกนิ  6,000 บาท 

3. คาใชจายสวนตวั                                   เดือนละ..………………บาท   เปนเวลา……….……เดือน      ไมเกนิ  30,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น      

 
 หากขาพเจาไดรับการพิจารณาใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ขาพเจามีความประสงคเบิกจายเงิน
จากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา…………………………………………เลขที่บัญชี………………………… 
 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความทั้งหมดนี้เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความ
อันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมนี้ ขาพเจา
ไดแนบเอกสารตางๆ เพี่อประกอบการพิจารณาแลว  จํานวน…………………รายการ 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผูขอกูยืม 
        (…………………………………………) 
        วันที่……..เดือน……………..พ.ศ……… 

 
 
ตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติแลวถูกตองครบถวน 
 

   สมควรใหกู 
   ไมสมควรใหกู 
   อื่น ๆ 

 
ลงช่ือ…………………………………..ผูตรวจ 
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
ประจําคณะ…………………………………… 
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แผนผังแสดงทีต้ั่งที่อยูอาศัยของบิดา-มารดา  หรือผูปกครอง/ผูอุปการะ  หรือคูสมรส 
***  โปรดแสดงแผนผังใหถูกตอง ชัดเจนและเขาใจงาย  *** 

 

ช่ือหมูบาน................................เลขที่.......................หมูท่ี................ซอย..........................ตําบล............................ 
อําเภอ...........................จังหวัด..............................โทรศัพท............................... (ระบุระยะทางของถนนทุกสาย) 
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา  (กยศ.103) 
----------------------------------- 

 
 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง…………………………………………….ประจําภาควิชา/สาขา……………………………………………… 
คณะ………………………………………………...เปนอาจารยท่ีปรึกษาของ………………………………………….. 
 

 ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 
    เห็นสมควรไดรับการพิจารณาอยางเรงดวน 
    เห็นสมควรไดรับการพิจารณา 
    ไมสมควรไดรับการพิจารณา 
 เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 

ลงช่ือ………………………………………อาจารยท่ีปรึกษา 
        (………………………………………) 
        ……….../...………………./…………. 
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หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกูยืมเงิน (กยศ.102) 
 

วันที่………..เดือน……………………พ.ศ……………. 
 ขาพเจา………………………………………………..ตําแหนง……………………………………………….. 
สถานที่ทํางาน…………………………………………………..…………..………เลขที่…………….หมูท่ี…………… 
ตรอก/ซอย………….…….ถนน…………..…….….ตําบล/แขวง………………..…….อําเภอ/เขต………..……………
จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย……………………...โทรศัพท……………………………………………... 
ขอรับรองวา  บิดาของ………………………………………………………     ถึงแกกรรม     ยังมีชีวิตอยู 
ประกอบอาชีพ………………………………………สถานที่ทํางาน……………………………………………………. 
เลขที่………..หมูท่ี…………ตรอก/ซอย……………………ถนน…………………….ตําบล/แขวง…………..……….. 
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย……………….โทรศัพท…………………... 
มีรายไดปละ………………………… บาท 

มารดาของ…………………………………………………………     ถึงแกกรรม     ยังมีชีวิตอยู 
ประกอบอาชีพ………………………………………สถานที่ทํางาน……………………………………………………. 
เลขที่………..หมูท่ี…………ตรอก/ซอย……………………ถนน…………………….ตําบล/แขวง…………..……….. 
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย……………….โทรศัพท…………………... 
มีรายไดปละ………………………… บาท 

ผูปกครอง (ท่ีมิใชบิดามารดา) ของ……………………………………….     ถึงแกกรรม    ยังมีชีวติอยู 
ประกอบอาชีพ………………………………………สถานที่ทํางาน……………………………………………………. 
เลขที่………..หมูท่ี…………ตรอก/ซอย……………………ถนน…………………….ตําบล/แขวง…………..……….. 
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย……………….โทรศัพท…………………... 
มีรายไดปละ………………………… บาท 
 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวเปนความจริง   หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความ
อันเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………. 
        (…………………………………………) 
ตําแหนง………………………………………. 

 
หมายเหตุ  :  การรับรองรายไดของครอบครัว  ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูรับรอง 

1. ขาราชการผูดํารงตําแหนงระดบั 5 ข้ึนไป หรือ ตําแหนงเทียบเทา  หรอื 
2. ผูบริหารสถาบันการศึกษา  หรือ 
3. ผูปกครองทองถิ่นระดับผูใหญบานขึ้นไป 
(แนบสําเนาบัตรขาราชการของผูรับรองรายได 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา) 
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ภาพถายบานของนิสติผูขอกูยืมเงินกองทนุเงินใหกูยืมเพี่อการศึกษา   
(ถายไมเกิน 6 เดือน) 

ภาพที่ 1  ภาพถายระยะใกล  ใหเห็นเลขที่บาน 
 
 
  

 
 
 

(ติดภาพดวยกาวใหเรียบรอย และมั่นคง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ภาพถายระยะไกล  ใหเห็นรูปบานทั้งหลัง  พรอมดวยตัวนิสิตและครอบครัว  
 
 
  

 
 
 

(ติดภาพดวยกาวใหเรียบรอย และมั่นคง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาภาพถายดังกลาวเปนบานของ……………………………………………….จริง 
หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความอันใดเปนเท็จ     ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
แกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา 

ลงช่ือ…………………………………………. 
        (…………………………………………) 
ตําแหนง………………………………………. 
 

หมายเหตุ  :  ผูรับรองเปนบุคคลเดียวกับผูรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกูยืมเงิน (กยศ.102) 



 
 
 
 

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
นิสิตที่ยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน 

 

โปรดดาํเนินการกรอกรายละเอียดในแบบคําขอกูยืมเงินฯ  ใหครบถวนสมบูรณตามความเปนจริง 
และยื่นแบบคาํขอกูยืมเงินพรอมเอกสาร/หลักฐานตามทีม่หาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด 

โปรดถายเอกสารในกระดาษ A4 เทานั้น   และเรียงเอกสารตามลําดับ   ดังนี ้
 

 
1. รูปถายของผูยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดลงในแบบคําขอกูยืมเงินใหเรียบรอย) 
2. แบบคําขอกูยมืเงิน (กยศ.) ตองเปนของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยขอรับไดที่

หนวยกองทนุเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือเว็บบอรดของมหาวิทยาลัย ในสวนของแบบฟอรมเอกสาร        
/ สวนงานกิจการนิสิต   

3. รูปถายบานที่อยูอาศัยของผูกูยืมเงนิ 
4. สําเนาบัตรขาราชการของผูรับรองรายไดของครอบครัว หรือผูบังคับบัญชาที่รับรองเงินเดือนจากตนสังกัด 
5. สําเนาทะเบยีนบาน ของผูยืน่แบบคําขอกูยืมเงิน และบดิามารดา หรือผูปกครอง/ผูอุปการะ 

5.1 กรณีที่เปนทะเบียนบาน “แบบใหม” ใหถายเอกสารหนาแรกที่เปนบานเลขที่ และหนาที่เปนชื่อของ     
ผูยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน และบิดามารดา หรือผูปกครอง/ผูอุปการะ 

5.2 กรณีที่เปนทะเบียนบาน “แบบเกา” บิดามารดา หรือผูปกครอง/ผูอุปการะ อยูบานเดียวกันกับผูยื่น        
แบบคําขอกูยมืเงิน ใหถายเอกสารเพียง 1 ชุด เทานั้น 

6. สําเนาใบมรณะบัตร หรือใชสําเนาทะเบยีนบานใน ขอ 5 ซ่ึงระบุวา “ตาย” กรณีบิดา มารดา  หรือ              
ผูปกครองถึงแกกรรม 

7. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน และ/หรือ สําเนาบัตรประจําตวัผูเสียภาษี  ของ 
7.1 ผูยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน  (นสิิต) 
7.2 บิดาและมารดา  หรือผูปกครอง/ผูอุปการะ 
7.3 ผูรับรองรายได 

8. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา  (เกรดเฉลี่ยสะสม) 
 
 

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


