
แบบค ำขอกู้ยืม 
ปีกำรศึกษำ .....................  

ผู้กู้ยืมต่อเนื่อง (กยศ./กรอ.) (ในสถำบัน) 
วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ 

 

ข้อมูลกำรศึกษำและกำรกู้ยืมเงิน    ลักษณะท่ี 1 (กยศ.)     ลักษณะท่ี 2 (กรอ.)   

ในปีนี้ นักศึกษำเป็นนักศึกษำกองทุนกู้ยืมฯ  (กยศ./กรอ.) ในระดับปริญญำตรี เป็นเวลำ ………. ปี (ระบุจ ำนวนปีท่ีขอกู ้)    
       เคยกู้จำกสถำบันอื่น (ในระดับปริญญำตรี) เป็นเวลำ..........ปี 

สังกัดคณะ.........................................................................................สำขำวิชำ.................................................................................................. 

หลักสูตร     4  ปี     เทียบโอน    รหัสนักศึกษำ.....................................................     คำดว่ำจะจบในภำคเรียนที่ ............../................ 

        (กรณีนักศึกษำเทียบโอนจำกสถำบันอืน่)  กรุณำกรอกขอ้มูลกำรเทียบโอนของนกัศึกษำด้วย 

เทียบโอนจำกสถำบัน (เดิม)ช่ือ................................................................................................. หน่วยกิตที่เทียบโอนได้.............................หน่วยกิต 

ข้อมูลส่วนตัว 

1.  (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................................อำยุ.............ปี เบอร์โทรศัพท.์.............................................................. 

2.  ค่ำครองชีพ โอนเข้ำบัญชี ธนำคำร.......................................................................................................................................................................... 

3.  ข้ำพเจ้ำได้รับค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเตมิเดือนๆ ละ......................บำท จำก.........................................................(ไมร่วมเงินรำยเดือนท่ีไดร้ับจำกกองทุนฯ) 

4.  ช่ือบิดำ.....................................................................................อำชีพ................................................................รำยได้...............................บำท/ ป ี

5.  ช่ือมำรดำ.................................................................................อำชีพ................................................................รำยได้...............................บำท/ ปี 

6. สถำนภำพสมรสของบิดำ-มำรดำ     อยู่ด้วยกัน     หย่ำ      แยกกันอยู่  (โดยไม่ได้หย่ำ)      เสียชีวิต (บิดำ หรือ มำรดำ)       

รวมรำยได้ของบิดำ-มำรดำ..............................................บำท/ ปี 

7. กรณีผู้อุปกำระไม่ใช่บิดำ-มำรดำ  มีควำมสัมพันธ์กับข้ำพเจ้ำโดยเป็น........................อำชีพ...............................รำยได้.............................บำท/ ปี 

8. จ ำนวนพ่ีน้องที่ก ำลังศึกษำอยู่ (รวมนักศึกษำด้วย)................................................ คน   พี่น้องที่ท ำงำนแล้ว..................................................... คน 

9. ที่อยู่ในภูมิล ำเนำ................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ (ขณะศึกษำอยู่)      บ้ำน น.ศ.เอง     บ้ำนเช่ำ     หอพัก (ระบุชื่อ)..................................   อื่นๆ .................. 

เลขท่ี............หมู่ที่........ซอย.............................................ถนน............................................ต ำบล..............................อ ำเภอ..................................... 

จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................. ชื่อ – สกุล ของเพ่ือน/ ญำติ ที่สำมำรถติดต่อได้ 

(นำย/นำง/นำงสำว).........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์..................................................................... 

ข้อมูลกำรรับทุนกำรศึกษำ 

1. ได้รับทุน จำกวิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ ช่ือทุน.................................................................................................จ ำนวนเงิน...........................บำท 

2. ได้รับทุนอ่ืนๆ (ทุนภำยนอกสถำบัน)  ช่ือทุน.....................................................................................จ ำนวนเงิน............................................บำท 

   สำมำรถเบิกค่ำเล่ำเรียนได้ เนื่องจำก เป็น     บุตรข้ำรำชกำร     อื่นๆ ..........................................จ ำนวนเงินที่เบิกได้.......................บำท/ ปี 
 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำชื่อ ..................................................................................................................................... คะแนนเฉลี่ยสะสม................................. 
 
 

 
 
 

 

(ให้นักศึกษำกรอกข้อมลูให้ครบก่อนให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำเซ็นหนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ)  

งำนกองทุน โทร. 080-5208787 
ID Line:  080-5208787 

  

รหัสบัตรประชำชน ............................................................... Password (เข้ำระบบ กยศ.)…………………………………… 

หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรขอกู้ยืมในปีกำรศึกษำ 2562  ประกอบด้วย 
1. ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรของผู้รับรองรำยได้พร้อมรับรองส ำเนำด้วยลำยเซ็นจริงของเจ้ำของบัตร 
2. หลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำไม่ต่ ำกว่ำ 36 ชั่วโมงต่อ 1 ปีกำรศึกษำ 

รับเอกสำรเมื่อวันท่ี………………………………………………. 
  อนุมัติ  …../……/……                            ลำยเซ็น 
  ไม่อนุมติ เนื่องจำก................................................. 



หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ (กยศ. 103) 
วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ 

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

ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................ต ำแหน่ง......................................................................ท ำกำรสอนประจ ำ
สำขำวิชำ.....................................................คณะ...................................................เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำของ................................................................... 

นักศึกษำพักอำศัยกับ     บิดำ- มำรดำ     หอพัก      บ้ำนเช่ำ     ค่ำเช่ำ.......................บำท/ ต่อเดือน    อืน่ๆ ......................................... 

ข้อมูลนักศกึษำ 

  กู้คร้ังนี้เป็นคร้ังท่ี ..............                         

1. เกี่ยวเนื่องกับอำชีพของบิดำ/ มำรดำ  

อำชีพ  บิดำ....................................................................................................รำยได้ ต่อปี ................................................................ บำท 

อำชีพ  มำรดำ................................................................................................รำยได้ ต่อปี ................................................................. บำท 

                                                                       รวมรำยได้บิดำ/มำรดำตอ่ปี ................................................................. บำท 

สถำนภำพสมรส    อยู่ด้วยกัน    หย่ำ    แยกกันอยู่   เสียชีวิต (บิดำ หรือ มำรดำ)    อื่นๆ  ระบุ ................................................... 

หรือ ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดำ หรือ มำรดำ) (ผู้อุปกำระทำงกำรเงิน)  มีควำมเกี่ยวข้องเป็น .........................................................................กับนักศึกษำ 

อำชีพ  ผู้ปกครอง...........................................................................................รำยได้ ต่อปี ......................................................................... บำท 

2. เกี่ยวกับผลกำรเรียนและควำมประพฤติของนกัศึกษำ        

   2.1  กำรเรียนของนักศึกษำ           ดีมำก      ดี         ปำนกลำง     อ่อน     อ่อนท่ีสุด 

         เกรดเฉลี่ย .......................... 

   2.2  ควำมประพฤติของนักศึกษำ    

   -  ตรงเวลำในกำรเข้ำเรียน หรอื เวลำนัดหมำย              มำก        ปำนกลำง        น้อย        ควรปรับปรุง 

   -  แต่งกำยถูกระเบียบวินัย      มำก        ปำนกลำง        น้อย        ควรปรับปรุง 

   -  พูดจำสุภำพ มีควำมอ่อนน้อม ถ่อมตน                 มำก        ปำนกลำง        น้อย        ควรปรับปรุง 

-  ประพฤติตนเหมำะสมกับกำรเปน็นักศึกษำกองทุนฯ                 มำก        ปำนกลำง        น้อย        ควรปรับปรุง 

        -  ให้ควำมร่วมมือในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมของสำขำวิชำ             มำก        ปำนกลำง        น้อย        ควรปรับปรุง 

3. ควำมจ ำเป็นในกำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของนักศึกษำ                มำกที่สุด    มำก    ปำนกลำง   น้อย   น้อยที่สุด   

4.    สมควรให้กูย้ืม     เพรำะ ........................................................................................................................................................................... 

       ไม่สมควรให้กู้ยืม  เพรำะ ............................................................................................................................................................................ 

5. ควำมคิดเห็น ....................................................................................................................................................................................................... 

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

 

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

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

หมำยเหตุ  ขอให้อำจำรย์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบและให้ตรงกับควำมเป็นจริง  โปรดแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

*** (เงินทุกบำทมีค่ำ  กรุณำพินิจ คิดสักนิดก่อนจรดปำกกำ) *** 

 

หน้ำท่ี 2 



 

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

 ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................ต ำแหน่ง.............. ...................................................... 

สังกัด...................................................................................สถำนที่ท ำงำน........................ .......................................................... 

เลขที่..............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ต ำบล/แขวง........................................  

ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว.............................................................................................. ..................ผู้ขอกู้ยืมเงิน 

ประกอบอำชีพ.........................................สถำนที่ท ำงำน...............................................................อยู่ บ้ำนเลขท่ี......................... 

หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................................ถนน................................................... ..ต ำบล/แขวง.................................. 

อ ำเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................... .......รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................ 

มีรำยได้ปีละ........................................................ บำท 

คู่สมรสของผู้กู้ยืม ชื่อ ................................................................. ...............................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  

ประกอบอำชีพ...........................................สถำนที่ท ำงำน........................................................... ...เลขที่................หมู่ที่.............. 

ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................ต ำบล/แขวง..........................อ ำเภอ/เขต...................... ........ 

จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์........................ มีรำยได้ปีละ.............................บำท 

บิดำของผู้กู้ยืม ชื่อ .....................................................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  

ประกอบอำชีพ...........................................สถำนที่ท ำงำน........................................................... ...เลขที่................หมู่ที่.............. 

ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................... .....ต ำบล/แขวง..........................อ ำเภอ/เขต.............................. 

จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์........................ มีรำยได้ปีละ.............................บำท 

มำรดำของผู้กู้ยืม ชื่อ .................................................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  

ประกอบอำชีพ...........................................สถำนที่ท ำงำน............................................... ...............เลขที่................หมู่ที่.............. 

ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................ต ำบล/แขวง..........................อ ำ เภอ/เขต.............................. 

จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์........................มีรำยได้ปีละ.............................บำท 

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม (ที่มิใช่บิดำ-มำรดำ) ชื่อ ...................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  

ประกอบอำชีพ...........................................สถำนที่ท ำงำน........................................................... ...เลขที่................หมู่ที่.............. 

ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................ต ำบล/แขวง..........................อ ำเภอ/เขต..............................  

จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์........................ มีรำยได้ปีละ.............................บำท 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำมอัน
เป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

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

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

ต ำแหน่ง................................................................... 

 

หน้ำท่ี 3 

หมำยเหตุ  ต ำแหน่งผู้รับรองรำยได้  เช่น ข้ำรำชกำรระดับ
ใดก็ได้ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน นำยก อบจ. นำยก อบต. 
นำยกเทศมนตรี  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นต้น 
 

ส ำหรับผู้รับรองรำยได้ลงนำม 
กยศ.102 



แผนผังแสดงท่ีตั้งของท่ีอยู่อำศัยของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง (ที่มิใช่บดิำ-มำรดำ) 
 

ชื่อ-สกุล ผู้กู้ยืม..................................................................................................รหสันักศึกษำ. ................................................... 

สำขำวิชำ...................................................................... ...........คณะ............................................................................................  

แผนผังแสดงที่อยู่ตำมบ้ำนเลขท่ี ...........หมู่ที่........ซอย...............................ถนน............................... ......ต ำบล.......................... 

อ ำเภอ............................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์........................ ........โทรศัพท์.............................. 

 

หน้ำท่ี 4 

 

หมำยเหตุ  โปรดเขียนแผนที่ให้ชัดเจน (กรุณำใช้ปำกกำเขียน)  โดย 
  - บอกชื่อหมู่บ้ำน และสถำนที่ส ำคัญระหว่ำงทำงไปบ้ำนของท่ำน 
  - บอกระยะทำงโดยละเอียดโดยเริ่มต้นจำกสถำนที่ส ำคัญของจังหวัด/ อ ำเภอ หรือต ำบล มำยังบ้ำนของท่ำน 
    อำจจะเป็นที่ว่ำกำรอ ำเภอ เทศบำล โรงเรียน อนำมัย เป็นต้น 

  
 


