
 
 

 
แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ………………….. 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
----------------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 
     ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว………………………………..………….......................................................... อายุ……..……...ป ี

วัน/เดือน/ปีเกิด…………………………………………………..เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน…………………….……….……..…..
สัญชาติ…………........………... เชื้อชาติ……........…..….. E-mail ………………………………………..…….……………..…………. 
นักศึกษาระดับ…..……………………….…..……..…….…… ชั้นปีที…่…..…. ผลการเรียน/เกรดเฉลี่ยปีล่าสุด………….……….
คณะ………….………………………………………..…………... สาขาวิชา……………….………..……………………………………………   
รหัสประจ าตัวนักศึกษา………………………………………. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้........................................................  
  

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่........………… หมู่ที…่…… ตรอก/ซอย………………….…....… ถนน....................................
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต….…………………………………จังหวัด….………………………………………… 
รหัสไปรษณีย…์..…………….…………….……  

 
2. ข้อมูลบิดำ – มำรดำ 

 บิดำข้าพเจ้า ชื่อ………………………….……………………….……...……      ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่   อายุ……….…..ป ี
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………………อาชีพ …………….…………………………………………… 
     รำยได้ปีละ……………………………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขที.่.......………… หมู่ที…่…… ตรอก/ซอย……………………...………… ถนน............................................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต….………………………………จังหวัด….……………………..…………………… 
รหัสไปรษณีย…์..…………………..…………….……เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………………………… 
 

 มำรดำข้าพเจ้า ชื่อ………………………….……………………....…..…        ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่   อายุ……….…..ปี 
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………………อาชีพ …………….…………………………………………… 
     รำยได้ปีละ……………………………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขที.่.......………… หมู่ที…่…… ตรอก/ซอย……………………...………… ถนน............................................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต….………………………………จังหวัด….……………………..…………………… 
รหัสไปรษณีย…์..…………………..…………….……เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………………………… 

 
     สถำนภำพสมรสของบิดำมำรดำ 

  อยู่ด้วยกัน  หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 

  อ่ืน ๆ ระบ…ุ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

กยศ. 101  หน้า 1 * ส ำหรับผู้กู้รำยใหม่ และ ผู้กู้รำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ * 



 
3. ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดำ หรือ มำรดำ) ถ้ากรอกข้อมูลข้อ 2 แล้ว ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อ 3  

ผู้ปกครอง / ผู้อุปกำระ กรณีทีไ่ม่ใช่ บิดำ มำรดำ  
 

 ผู้ปกครองข้าพเจ้า ชื่อ………………………….………..…………..…..… อายุ………ปี  เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น............. 
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………………อาชีพ …………….…………………………………………… 
     รำยได้ปีละ……………………………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขที.่.......………… หมู่ที…่…… ตรอก/ซอย……………………...………… ถนน......................................... ...       
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต….………………………………จังหวัด….……………………..…………………… 
รหัสไปรษณีย…์..…………………..……………เบอร์โทรศัพท์………………………………………………………………………………… 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมทั้งหมดนี้เป็นควำมจรงิ หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำม  
อันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ              
พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้ว   

 

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

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

 

รำยกำรเอกสำร / หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกู้ยืมเงินจำกกองทุน  เรียงเอกสำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
** ส ำหรับผู้กู้ยืมเงินรำยใหม่ และ ผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ เท่ำนั้น ** 
 

แผ่นที่ 1   แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.101   หน้า 1 

แผ่นที่ 2 แบบค าขอกู้ยืมเงนิ กยศ.101   หน้า 2   
แผ่นที่ 3    หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102  
แผ่นที่ 4  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ หน้าบัตร และหลังบัตร (ผู้รับรองรายได้ รับรองส าเนาถูกต้อง) 
แผ่นที่ 5    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ยืมเงิน เฉพาะหน้าบัตร (ผู้กู้ยืมเงิน รับรองส าเนาถูกต้อง) 
แผ่นที่ 6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดา เฉพาะหน้าบัตร (บิดา รับรองส าเนาถูกต้อง) 
แผ่นที่ 7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดา เฉพาะหน้าบัตร (มารดา รับรองส าเนาถูกต้อง) 
แผ่นที่ 8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง (มิใช่บิดา มารดา) เฉพาะหน้าบัตร (ผู้ปกครอง รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  ** เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลข้อ 3 เท่านั้น ** 
แผ่นที่ 9 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
แผ่นที่ 10 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ของบิดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
แผ่นที่ 11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ของมารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
แผ่นที่ 12 บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา เรียน e-Learning 1 หลักสูตร (พร้อมวุฒิบัตร) 
  https://elearning.set.or.th/SETGroup 
 

   หมำยเหตุ 
- การกรอกเอกสาร และการรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น ให้ใช้ปำกกำลูกล่ืนสีน้ ำเงินเท่ำนั้น  
- ห้ำมใช้น้ ำยำลบค ำผิด – ห้ำมเขียนซ้ ำตัวอักษร, ย้ ำตัวอักษร - ห้ำมใช้ปำกกำลบได้ 
- หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  โทร. 0-2909-1428  

 
เพจ Facebook : กยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันที ่          เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานที่ท างาน       
เลขที ่         หมู่ท่ี      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานทีท่ างาน                         อยู่บ้านเลขที ่                
หมู่ท่ี         ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                                ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                               เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผูข้อกู้ยืมเงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา)  ชื่อ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง    
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

    
 
      ลงชื่อ                                        ผู้รับรอง                              
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ/
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผูร้ับรองได้สังกัด และรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่
 



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

เขียนที่............................................................ 

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

 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ .............ปี

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ------------          
ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........................................................ ตำบล/
แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............ ..................... ........                      
โทรศัพท์ .................................. ................. .......... Email  ………………………………………………………..………………………..                              
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน                                           
ของ.................................................................................................................... ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

 1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร        
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู ้ยืม             
การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี ่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่         
กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อการให้กู ้ยืม การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด ๆ ได้         
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน            
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือ       
ให้ความยินยอมฉบับนี ้โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐาน              
ในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว                        
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
(                                                  ) 

 
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 


