1.1 นศ.ปัจจุบัน – ผู้กู้รายเก่า
1.2 นศ.ปัจจุบัน-ผู้กรู้ ายเก่า -ขอกู้ปี 55
1.3 นศ.ปัจจุบัน – กู้เกินหลักสูตร
2.1 นศ.เข้าใหม่ – ผู้กู้รายเก่า
2.2 นศ.เข้าใหม่ – ผู้กู้รายเก่า:ไม่ย้าย
2.3 นศ.เข้าใหม่ – ผู้กู้รายเก่า:ย้าย
3.1 นศ.เข้าใหม่ – ผู้กู้รายใหม่
3.2 นศ.ปัจจุบัน – ผู้กู้รายใหม่

กลุ่ม

ลาดับ
ที่ส่ง

นักศึกษาส่งวันที่……………………………

แบบคาขอกู้ยืมเงิน กยศ.มจพ. ปี 2555

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-9132500 ต่อ 1150 , 1161 หรือ โทรศัพท์/ โทรสาร 02-9122008
มหาวิทยาลัย จะรับพิจารณาแบบคาขอกู้ยืมเงินเฉพาะนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ไม่ถูกลงโทษความผิดทางวินัยขั้นร้ายแรง

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
( สาเนาเอกสาร ต้องชัดเจน และ ต้องรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง บัตรประชาชน ดูวันหมดอายุของบัตร ด้วย )
1 เอกสารของนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา (นศ.มจพ.ปัจจุบัน)
สาเนาใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา (นศ.เข้าใหม่)
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
ใบเกรดพิมพ์จาก NET ตั้งแต่เทอมแรกถึงล่าสุด(นศ.มจพ.ปัจจุบัน) 1 ชุด
TRANSCRIPT หรือ รบ.แสดงผลการเรียน(นศ.เข้าใหม่) 1 ชุด
สาเนาใบทะเบียนสมรส (กรณี นศ.แต่งงานแล้ว)
1 ชุด
สาเนาใบรายงานการจองวิชาเรียน (ท13-2) 1/2555
1 ชุด
สาเนาใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 1/2555
1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยน
ชื่อ
นามสกุล
1 ชุด
สาเนาแบบคาขอกู้ หรือ แบบคายืนยัน พิมพ์จาก e-studentloan 1 ชุด
รูปถ่ายที่อยู่จริงจากกล้อง หรือ มือถือ เห็นบ้านเต็มหลัง 1-2 รูป

5 เอกสารอื่น ๆ
ผู้กู้รายใหม่
ผู้กู้รายเก่า

2 เอกสารของผู้ค้าประกัน (บิดา หรือ มารดา )
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี)
หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ (ถ้ามี)

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

3 เอกสารของคู่สมรสผู้ค้าประกัน (บิดา หรือ มารดา )
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี)
หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ (ถ้ามี)

1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

4 สถานภาพ ของ บิดา – มารดา
เขียนเหตุความจาเป็นที่ต้องกู้ยืมใส่ A4 1 แผ่น
สาเนาสัญญาปีใดปีหนึ่ง หรือ รายละเอียดการกู้ยืม 1 ชุด
สาเนาบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลาม
ที่เปิดใช้อยู่ เพื่อโอนค่าครองชีพรายเดือน 2 ชุด

6 ผู้รับรองรายได้ ( หน้า 7 )

อยู่ด้วยกัน
หย่า ( นศ.ผู้กู้ อยู่กับ …………………….. ) 1 ชุด
ถึงแก่กรรม บิดา มารดา บิดา-มารดา 1 ชุด
แยกกันอยู่ (ไม่ได้ติดต่อกัน นศ.อยู่กับ………...) 1 ชุด
(ต้องมีบันทึกประจาวัน หรือ หนังสือรับรองส่วนท้องถิ่น)

สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ 1 ชุด หรือ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และหนังสือรับรองเป็นข้าราชการจากหน่วยงานทีผ่ ู้รับรองรายได้สงั กัด 1 ชุด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม
1 มีสัญชาติไทย
2 มีรายได้
ครอบครัวไม่เกิน 300,000.-บาท ต่อปี (ผู้กู้ปีการศึกษา 2539 – 2541)
ครอบครัวไม่เกิน 150,000.-บาท ต่อปี (ผู้กู้ปีการศึกษา 2542 - 2550)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ให้ถือวงเงินรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000.-บาท ต่อปี(รวมทัง้ ผู้กยู้ ืม 2542-2550 ด้วย)
หรือ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กาหนดเป็นครั้งคราว
ต่อมาภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.1 รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง
2.2 รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อานาจปกครองไม่ใช่บิดา มารดา
2.3 รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืม ได้ทาการสมรสแล้ว
3 ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
4 ไม่เป็นผู้ทที่ างานประจาในระหว่างการศึกษา
5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6 ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ได้รบั โทษจาคุก
7 เป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือ ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
8 เป็นผู้ที่มคี วามประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือ ไม่เป็นผู้ทมี่ ีความประพฤติเสื่อมเสีย
9 เป็นผู้ที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ หรือ ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือ กากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือ ส่วนราชการอื่น ๆ
ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา การยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงิน (ให้ดูรายละเอียดตามแผ่นหน้า )
รายละเอียด อธิบายเพิ่มเติมในข้อ 4
1 บิดาและมารดา , บิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม ( ต้องมีสาเนาใบมรณบัตร )
2 จดทะเบียนสมรส หย่า ( ต้องมีสาเนาทะเบียนหย่า )
3 กรณีไม่จดทะเบียนสมรส แต่ แยกกันอยู่ไม่ได้ติดต่อกัน , ตามหาตัวบิดา หรือ มาดา ไม่พบ
3.1 ต้องมีบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐานจากสถานีตารวจ ( หรือ 3.2 )
3.2 ต้องมีหนังสือรับรอง พร้อมสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รบั รอง (ข้าราชการบานาญ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับรองไม่ได้)
ในพื้นที่
เช่น ผู้ใหญ่บ้าน , กานัน, ประธานชุมชน , ปลัด อบต. , นายก อบต., ปลัดเทศบาล , นายกเทศมนตรี
ฝ่ายการศึกษา เช่น ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่ , ผู้อานวยการ หรือ ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
ฝ่ายปกครอง เช่น เจ้าหน้าที่ฝา่ ยปกครอง , ปลัด อบต. , ปลัดเทศบาล , ปลัดอาเภอ , นายอาเภอ ขึ้นไป
( เนื้อหาหลัก คือ บิดา-มารดา(ระบุชื่อ)อยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แยกกันอยู่ตั้งแต่ พ.ศ.อะไร
ปัจจุบนั นักศึกษาผู้กู้อยูใ่ นความปกครองของใคร มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร )

รายละเอียดอธิบายเพิ่มเติม ในข้อ 2 และ 3
หนังสือรับรองเงินเดือนของ บิดา – มารดา , ผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ ( ฉบับจริง ) จากหน่วยงาน นั้น ๆ
หรือ สลิปเงินเดือน ที่หน่วยงาน หรือ ฝ่ายการเงิน ของหน่วยงานนัน้ ๆ ทาขึ้นเพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือเป็นรายเดือน
( กรณีที่บิดาและมารดา , บิดาหรือมารดา , ผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ มีเงินได้รายเดือน เช่น ข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ ,
ลูกจ้าง , พนักงาน บริษัท / ห้าง / ร้าน / เอกชน )

รายละเอียดอธิบายเพิ่มเติม ในข้อ 5 ( ผู้กู้รายเก่า ) สาเนาสัญญากู้ยืมเก่า ปีใดปีหนึง่ ก็ได้ หรือ รายละเอียดการกู้ยืมเงินจาก
e-studentloan เพื่อแสดงให้ทราบว่าเป็นผู้กู้รายเก่า จานวน 1 ชุด

แบบคาขอกู้ยมื เงิน กยศ.มจพ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดรูปถ่าย
1 รูป
ในชุดเครื่อง
แบบนักศึกษา
มจพ.

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง
1. ชื่อ – สกุล …………………………………………….…ชื่อเล่น…………วัน / เดือน /ปี เกิด … ………..อายุ …….. ปี
สัญชาติ…………..….. เชื้อชาติ……….…… น้าหนัก………..… กิโลกรัม ส่วนสูง ……….…… เซนติเมตร
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน(13 หลัก ) …………………………… เลขที่บัตรผู้เสียภาษี(10 หลัก)…………….……..
เลขประจาตัวนักศึกษา(10 หรือ 13 หลัก )……………………...…………..…เรียนระดับ………………..…ชั้นปีที่ ...…
คณะ/วิทยาลัย ……………………………………………………….…สาขาวิชา (อักษรย่อภาษา E )………………..….
อาจารย์ที่ปรึกษา……………………………………………………..คะแนนเฉลี่ยสะสม(มจพ.) เทอมล่าสุด……………
E-MAIL…………………………………………………………………………โทรศัพท์ที่ติดต่อได้……….……..….....
2. ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)……………………………………………………..….รหัสไปรษณีย์……......โทร. ……….....
3. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์……..….โทร……….......
4. สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด..............……………..……………………………จังหวัด……………………....
ปีการศึกษา…………. ระดับ………………. สาขาวิชา……………………………………คะแนนเฉลี่ยสะสม…………
5.
เคยได้รับทุนการศึกษา ( กรอกข้อมูลในตาราง )
ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีการศึกษา

6.

ทุนประเภท

ชื่อทุนการศึกษา

จานวนเงิน

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กรอกข้อมูลในตารางด้านล่าง )
กู้ครั้งที่ ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปีที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

วงเงินกู้

-27. ชื่อ – สกุล บิดา …………………………………………………… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ ………. ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ( 13 หลัก ) ………………………… เลขที่บัตรผู้เสียภาษี ( 10 หลัก)…………………..
สาเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ ……………….. จากสถานศึกษา ………………………………………………………
อาชีพ
รับราชการ ตาแหน่ง ……………………………. สถานที่ทางาน ………………………………………
รัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง …………………………… สถานที่ทางาน ………………………………………
ลูกจ้างเอกชน ตาแหน่ง ………………………….. สถานที่ทางาน ………………………………………
ค้าขาย
โดยเป็น เจ้าของร้าน เช่าร้าน หาบเร่ แผงลอย
ลักษณะสินค้า …………………………………………………………………………...
รับจ้าง ( อาชีพอิสระ ) ระบุอาชีพโดยสังเขป …………………………………………………………….
เกษตร ประเภท
ทานา ………………จานวน…….ไร ทาสวน ……………จานวน……ไร่
ทาไร่ …………..….จานวน….…ไร่ ประมง ………………………
เพาะ - เลี้ยงสัตว์ ระบุ……………………. ………………………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดินรวม ……………….. ไร่
เช่าที่ดินรวม ……………… ไร่
อื่น ๆ ระบุ ……………………………. ………………………………………………………………
รายได้เฉพาะบิดา ต่อเดือน ………………… …………….บาท รวมเป็นรายได้ต่อปี ……………………………บาท
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)…………………………………….………รหัสไปรษณีย์…………….โทร. …………………
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้………………………………………….…..รหัสไปรษณีย์……………..โทร………………….
8. ชื่อ – สกุล มารดา…………………………………………..……… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ ………. ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ( 13 หลัก ) ………………………… เลขที่บัตรผู้เสียภาษี ( 10 หลัก)…………………..
สาเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ ……………….. จากสถานศึกษา ………………………………………………………
อาชีพ
รับราชการ ตาแหน่ง ……………………………. สถานที่ทางาน ………………………………………
รัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง …………………………… สถานที่ทางาน ………………………………………
ลูกจ้างเอกชน ตาแหน่ง ………………………….. สถานที่ทางาน ………………………………………
ค้าขาย
โดยเป็น เจ้าของร้าน เช่าร้าน หาบเร่ แผงลอย
ลักษณะสินค้า …………………………………………………………………………...
รับจ้าง ( อาชีพอิสระ ) ระบุอาชีพโดยสังเขป ……………………………………………………………
เกษตร ประเภท
ทานา ………………จานวน…….ไร ทาสวน ……………จานวน……ไร่
ทาไร่ …………..….จานวน….…ไร่ ประมง ………………………
เพาะ - เลี้ยงสัตว์ ระบุ……………………. ………………………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดินรวม ……………….. ไร่
เช่าที่ดินรวม ……………… ไร่
อื่น ๆ ระบุ ……………………………. ………………………………………………………………
รายได้เฉพาะมารดา ต่อเดือน …………………………….บาท รวมเป็นรายได้ต่อปี ……………………………บาท
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)……………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..โทร. ……………….…
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้……………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………..โทร……………….….

-3 9. สถานภาพสมรสของ บิดา – มารดา
จดทะเบียนสมรส
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
อยู่ด้วยกัน
หย่า ( นักศึกษาอยู่กับ ) ……………
ถึงแก่กรรม ระบุ ……………………..
แยกกันอยู่ ( ไม่ได้ติดต่อ ) นักศึกษาอยู่กับ …………………..
อื่น ๆ ระบุ ……………………………
10. ข้าพเจ้าและพี่และน้องร่วมบิดา – มารดา เดียวกันทั้งหมด รวม ……………….. คน
แบ่ง เป็นชาย(รวมข้าพเจ้า) …………. คน เป็นหญิง(รวมข้าพเจ้า) …………….. คน ข้าพเจ้าเป็นคนลาดับที่ ………
11. วิธีกรอกข้อ 11 ให้เริ่มจาก บิดา, มารดา, ผู้กู้, พี่, น้อง, และคนอื่น ๆ ที่อยู่อาศัยจริงในบ้านหลังนี้
ถ้าใคร ถึงแก่กรรม หรือ ไม่อยู่ในบ้านหลังนี้ ไม่ต้องเขียน
ลา เพศ
ดับที่ ช/ญ

อายุ

ระดับการศึกษา
เรียน / จบ

ชื่อสถานศึกษา

มีความสัมพันธ์
กับผู้กยู้ ืม

ชื่อ – สกุล

เช่าที่พัก/ไม่เช่า

12. พี่และน้องของข้าพเจ้าที่ทางานประกอบอาชีพแล้ว รวม …….. คน เรียงตามลาดับอายุ ดังนี้
คนที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา

ชื่อ - สกุล

สถานที่ทางาน

เงินเดือน ให้ บิดา-มารดา เดือนละ

13. พี่และน้องของข้าพเจ้าที่สาเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่มีงานทา หรือ ตกงาน รวม …….. คน เรียงตามลาดับอายุ ดังนี้
คนที่ เพศ อายุ

ระดับการศึกษา

ชื่อ - สกุล

สถานศึกษา

พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษา

-4ในกรณีที่นักศึกษาผู้กู้ยืม สมรสแล้ว จะถือว่า คู่สมรสคือ ผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ ของนักศึกษาผู้ยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงิน
14. คู่สมรสของข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล นาย/นาง ……………………………………………… ………อายุ …………...…. ปี
สถานะภาพสมรส
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ( 13 หลัก ) ………………………… เลขที่บัตรผู้เสียภาษี ( 10 หลัก)…………………..
สาเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ ……………….. จากสถานศึกษา ……………………………………………………..
อาชีพ
รับราชการ ตาแหน่ง ……………………………. สถานที่ทางาน ………………………………………
รัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง …………………………… สถานที่ทางาน ………………………………………
ลูกจ้างเอกชน ตาแหน่ง ………………………….. สถานที่ทางาน ………………………………………
ค้าขาย
โดยเป็น เจ้าของร้าน เช่าร้าน หาบเร่ แผงลอย
ลักษณะสินค้า …………………………………………………………………………...
รับจ้าง ( อาชีพอิสระ ) ระบุอาชีพโดยสังเขป ……………………………………………………………
เกษตร ประเภท
ทานา ………………จานวน…….ไร ทาสวน ……………จานวน……ไร่
ทาไร่ …………..….จานวน….…ไร่ ประมง ………………………
เพาะ - เลี้ยงสัตว์ ระบุ……………………. ………………………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดินรวม ……………….. ไร่
เช่าที่ดินรวม ……………… ไร่
อื่น ๆ ระบุ ……………………………. ………………………………………………………………
รายได้เฉพาะคู่สมรส ต่อเดือน ……………………. …..บาท รวมเป็นรายได้ต่อปี ……………………………บาท
ที่อยู่ ( ตามทะเบียนบ้าน ) ……………………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………… โทร. ………………
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………… โทร. ………………
15. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………..
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้า โดยเป็น ……………….. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะตั้งแต่ปี พ.ศ. …………………………
ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับการอุปการะค่าใช้จ่าย ( นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน ) เดือนละ ……………………….. ……...บาท

สาหรับข้อ 16 นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ใช้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ ตามกฎหมาย แทนบิดา – มารดา
ในกรณี บิดา หรือ มารดา ถึงแก่กรรม หรือ หย่า หรือ ตามตัวไม่พบเป็นเวลานาน ติดต่อไม่ได้ทั้ง 2 คน
สาหรับกรณีเช่นนี้ ให้ใช้บุคคลอื่น นอกเหนือจากบิดา – มารดา เป็นผูป้ กครอง / ผูอ้ ุปการะ นั้นได้
และ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจะต้องมีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ นั้นด้วย
16. ผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ ชื่อ – สกุล นาย / นาง/นางสาว.. …………………………………………..อายุ ……………..ปี
โสด
สถานะภาพสมรส
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
หย่า
ถึงแก่กรรม
ชื่อ – สกุล ของคู่สมรส นาย / นาง ……………………………………………………………..อายุ………………ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ( 13 หลัก ) ………………………… เลขที่บัตรผู้เสียภาษี ( 10 หลัก)…………………..
สาเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ ……………….. จากสถานศึกษา ……………………………………………………..
ผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คือเป็น…………………………………..

-5อาชีพ

รับราชการ ตาแหน่ง ……………………………. สถานที่ทางาน ………………………………………
รัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง …………………………… สถานที่ทางาน ………………………………………
ลูกจ้างเอกชน ตาแหน่ง ………………………….. สถานที่ทางาน ………………………………………
ค้าขาย
โดยเป็น เจ้าของร้าน เช่าร้าน หาบเร่ แผงลอย
ลักษณะสินค้า …………………………………………………………………………...
รับจ้าง ( อาชีพอิสระ)ระบุอาชีพโดยสังเขป …………………………………………………..…………
เกษตร ประเภท
ทานา ………………จานวน…….ไร ทาสวน ……………จานวน……ไร่
ทาไร่ …………..….จานวน….…ไร่ ประมง ……………………….…
เพาะ - เลี้ยงสัตว์ ระบุ……………………. …………………………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดินรวม ……………….. ไร่
เช่าที่ดินรวม ……………… ไร่
อื่น ๆ ระบุ ……………………………. ………………………………………………………………
รายได้เฉพาะผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ ต่อเดือน …………………… บาท รวมเป็นรายได้ต่อปี ………………….. ปี
ที่อยู่ ( ตามทะเบียนบ้าน ) ……………………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………… โทร. ………………..
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………… โทร. ……………….

17. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555
เป็นเงิน…----XXX-------……บาท (………….-----------XXXXXXXX------------………….)

รายการ
1 ค่าเล่าเรียน
2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
3 ค่าครองชีพรายเดือน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3

รวมทั้งสิ้น

ไม่ต้องกรอกจานนนเงินี่่ต้องการกู้ยืม

รนมีั้งสิ้น
หากข้าพเจ้า ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก ธนาคารกรุงไทย
(มหาชน) จากัด สาขา ………………XXXXXXX………… จังหวัด …………………XXXXXX………………..……...
บัญชีเลขที่ ( 10 หลัก ) ……..….XXXXXXXXXX………….
ข้าพเจ้า ขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอัน
เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้
แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว จานวน ……XX…. รายการ
 ลงชื่อ ………………………………… นักศึกษาผู้กู้ยืม
ตัวบรรจง ( ……………………………………………………..)
วันที่ …….…. เดือน …………………….. พ.ศ. ………….

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้สัมภาษณ์
ข้าพเจ้า ………………………………………………..ตาแหน่ง …………………………………………
ประจาภาควิชา / สาขา …………………………………… คณะ/วิทยาลัย………………………………………………….
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………
นักศึกษาชั้นปีที่ ……………สาขาวิชา………………………………………….ภาควิชา…………………………………..
คณะ/วิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………………...

จากการสัมภาษณ์ พบว่า
1 รายได้ครอบครัว

ไม่เกิน 300,000.-บาท ต่อปี (เริ่มกู้ตั้งแต่ปี 2539, 2540, 2541)
ไม่เกิน 200,000.-บาท ต่อปี (เริ่มกู้ตั้งแต่ปี 2542 ถึง ปัจจุบัน จากมติ ครม.ปี 2551)

2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง ผิดคุณสมบัติข้อ……………………………..
( ดูรายละเอียดจาก แผ่นแรกด้านหลัง ของแบบคาขอกู้ยืมเงิน )
3 ความประพฤติของนักศึกษา
ไม่ถูกลงโทษ
ถูกลงโทษ ระบุ……………………………………….
( โดยพิจารณาจากประกาศลงโทษความผิดทางวินัยขั้นร้ายแรง ของ คณะ/วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย )

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้สัมภาษณ์
เห็นสมควรให้กู้ยืมเพราะ…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
ไม่เห็นสมควรให้กู้ยืมเพราะ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ……..………………………...….อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สัมภาษณ์
(...............................................................)
วันที…
่ ….…เดือน………….……..พ.ศ. …….…

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย, รับจ้าง, เกษตรกรรม และ อื่น ๆ
รวมถึง ผูไ้ ม่ประกอบอาชีพ, ไม่ทางาน และไม่มีรายได้ หรือ ตกงาน
การกรอกรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้
ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองรายได้เท่านัน้ ห้ามบุคคลอื่นเขียนแทน
ข้าพเจ้า………………………………………………………………...ตาแหน่ง ……………………………………..……………..
สถานที่ทางาน………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับรองว่า
นาย…………………………………………………………บิดาของ…………………………………………..…..
ประกอบอาชีพ ระบุ…………………………………………สถานที่ทางาน……………………………………………………………….…
ไม่ประกอบอาชีพ ระบุสาเหตุ…………………………………………………………มีรายได้เฉพาะบิดาต่อปี…….………………..บาท
นาง…………………………………………………………มารดาของ………………………………………….…
ประกอบอาชีพ ระบุ…………………………………………สถานที่ทางาน………………………………………………………………….
ไม่ประกอบอาชีพ ระบุสาเหตุ…………………………………………………………มีรายได้เฉพาะมารดาต่อปี……..………........บาท
สถานภาพบิดา – มารดา
จดทะเบียนสมรส
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
อยู่ด้วยกัน
ถึงแก่กรรม ระบุ …………..…….
หย่า นศ.อยู่กับ……………………...
แยกกันอยู่ (ไม่ได้ติดต่อกัน ) นศ. อยู่กับ ……………………..... อื่น ๆ ………………………….…...
นาย / นาง / นางสาว …………………………………………ผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ ของ …………………………..
ประกอบอาชีพ ระบุ……………………………………………..สถานที่ทางาน………………………………………………………………
ไม่ประกอบอาชีพ ระบุสาเหตุ…………………………………………………………มีรายได้เฉพาะผู้ปกครองต่อปี………………..บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลงลายมือชื่อ………………………………………..ผู้รับรองรายได้
(………………………………….……………..)
วันที่…..……เดือน………….……..…..พ.ศ………..…….
หมายเหตุ
1. การรับรองรายได้ครอบครัว ให้บุคคลในข้อใดข้อหนึ่งข้างล่างต่อไปนี้ เป็นผู้รับรอง
1.1 ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 หรือ ตาแหน่งเทียบเท่า หรือบุคคลในเครื่องแบบ ตั้งแต่ระดับ พันตรี ขึ้นไป
1.2 ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
(ข้าราชการบานาญ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับรองไม่ได้)
1.3 ผู้บริหารส่วนท้องถิน่ ระดับ ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประธานชุมชน ปลัด อบต. ปลัดอาเภอ นายอาเภอ ขึ้นไป
เอกสารที่ผู้รับรองรายได้ต้องใช้แนบประกอบการรับรองรายได้ครอบครัว คือ ( เพียงข้อ 1 หรือ ข้อ 2 เท่านั้น )
1. สาเนาบัตรข้าราชการ ( หน้า – หลัง ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ( หน้า – หลัง ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และ หนังสือรับรองว่าเป็นข้าราชการจาก
หน่วยงานทีผ่ ู้รับรองรายได้ สังกัด

- 8 แผนที่แสดงที่ตั้ง ที่อาศัยอยู่ของ บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ หรือคู่สมรส
เริ่มจาก อาเภอ – ตาบล – หมู่บ้าน – ถนน – ซอย ระบุหลักกิโลเมตรให้ใกล้เคียงความจริง
ทางแยกต่าง ๆ ระบุให้ชัดเจน เช่น ใกล้ร้านค้า ส่วนราชการ หรือสถานที่ ๆ เป็นที่รู้จักในละแวกนั้น
แผนที่แสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยนี้ ต้องเป็นที่อยู่อาศัยจริง ตรงกับรูปถ่าย (พร้อมเบอร์โทรศัพท์)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...................................... ........... หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้....................................................

แผนที่แสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยของนักศึกษากู้ยืมเงิน ที่ติดต่อได้สะดวกในขณะที่ศึกษา ณ มจพ.

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ................................. หมายเลขโทรศัพท์หอพักที่ตดิ ต่อได้.................................ต่อห้อง...............
.............................

