ยื่นเอกสำร วันที่ 1 – 5 มี.ค. 2563
ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 12.00 น.
และ 13.00 – 15.00 น.
ในวันและเวลำรำชกำรเท่ำนั้น
ณ กองพัฒนำนักศึกษำ ชั้น 2 อำคำร 90 ปี
* กรุณำยื่นแบบคำขอกู้ตำมวันทีก่ ำหนด *

1

ประเภทผู้กู้ยืม
1.  ผู้กู้รายเก่า ต่อเนื่อง 3.  ผู้กู้ยืมรายใหม่
2.  ผู้กู้รายเก่า (กรณีที่ยังไม่เคยทาสัญญากับ
มรภ.เทพสตรี)

แบบคำขอกู้ยืมเงิน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ”
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ประจำปีกำรศึกษำ 2564

สำหรับนักศึกษำผู้กู้ยืมฯ
ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ชื่อ - สกุลของผู้ขอกู้เงิน (นาย/นางสาว)..........................................................................................................................
นักศึกษา คณะ ............................................................................สาขา ..........................................................................
หลักสูตร  4 ปี  4 ปี เทียบโอน  4 ปี ค.บ.  5 ปี ชั้นปีที่.......... รหัสประจาตัวนักศึกษา............................
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือที่สามารถติดต่อนักศึกษาได้โดยตรง) ...........................................................................................
รำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
1.รูปถ่ายของผู้ยื่นคาขอกู้ ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดในเอกสาร หน้า 2) ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (นักศึกษา)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาร้องขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
6. เอกสารประกอบการรับรองรายได้
6.1.มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
6.2.ไม่มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)
7. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
8. ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ภาคการศึกษา 2563
ของผู้ยื่นคาขอกู้ (ระบบบริการการศึกษา reg.tru.ac.th)
9. บันทึกกิจกรรมจิตอาสาและบัตรเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
(ติดกับใบตารางติดบัตรกิจกรรมให้เรียบร้อย)
10. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
11. สาเนาสัญญาฉบับล่าสุด
(สาหรับประเภทผู้กู้ ข้อ 2 ที่ยังไม่เคยทาสัญญากับมหาวิทยาลัย แต่เคยเป็นผู้กู้รายเก่า)
12. ใบคายืนยันการขอกู้ยืมเงิน (เว็บไซต์กองทุน กยศ. http://www.studentloan.or.th)
13. ใบขึ้นทะเบียนผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. Online ปีการศึกษา 2564
(เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://dsd.tru.ac.th)
14. อื่นๆ (ถ้ามี) .....................................................................................................................................
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
ชั่วโมงกิจกรรม  ผ่านกิจกรรมบังคับ  ครบ 36 ชม.  ไม่ครบ ขาด...................... ชั่วโมง
ได้รับเอกสาร
 ครบ
 ไม่ครบ ขาด............................................................รายการ ดังนี้
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................ผู้รับเอกสาร
ตรวจเอกสารวันที่.......... / .......... / ..........
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ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

2

แบบคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2564
สถำนศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

กยศ.101

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น
แบบคาขอกู้

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาทีเ่ ป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี
สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .................……....…..……...
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..
สาขาวิชา......................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้................….........…..
รหัสประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา ……...................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................
2. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ……...….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................
ตำบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............……..……….. โทรศัพท์ …........................…………………………
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …..................…...… ถนน ............………………...........…
ตำบล/แขวง ………........…………… อำเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............
รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ……......……................................................…..สาขาวิชา................................................................................
ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.

เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีกำรศึกษำ

ประเภท

ชือ่ ทุนกำรศึกษำ

จำนวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ

กยศ.

ชั้นปีที่

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ.
สถำนศึกษำ

เงินที่กยู้ ืม
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ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก …………………...…...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง.............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า………………………………………...................................…………………………………….……………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………............……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตำบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง........................................................................................... ..…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตำบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่า
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................... .................................
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ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

12.พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….
มีพี่น้องกำลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

ชั้นปี

สถำนศึกษำ

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

กำรศึกษำสูงสุด

สถำนทีท่ ำงำน

รำยได้เดือนละ

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น...............….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………............…………..........……
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ……………...........………… จากสถานศึกษา ..........................………………………………………..…
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง………................................………….....
สถานที่ ท างาน.......…….....................................……………………………………….........…………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..................................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………...........….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….……………......…………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................………………………………….....………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……..………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….........…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………..............…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....…….....………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……...….. หมู่ที่ ………....….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตำบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………...……………… จังหวัด ……….............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………

ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกูย้ ืมเงิน (ถ้ามี)
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ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่ อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................…………………........………………………........…………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ตาแหน่ง…………...............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................………………………………………………….....………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง............................................................................................... …………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................………………………………………………………......…….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………...................................……………………
โดย
เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตำบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
***************************************************
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
 ค่าเล่าเรียน
 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 ค่าครองชีพ
• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากกฎภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ
เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่
 รูปถ่ายของผู้ยื่นคาขอกู้ ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดในเอกสาร หน้า 2) ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (นักศึกษา)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาร้องขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรื อผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการรับรองรายได้
 มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
 ไม่มีรายได้ประจา หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ภาคการศึกษา 2563
ของผู้ยื่นคาขอกู้ (ระบบบริการการศึกษา reg.tru.ac.th)

เอกสำรมีต่อด้ำนหลัง
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ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

 บันทึกกิจกรรมจิตอาสาและบัตรเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
(ติดกับใบตารางติดบัตรกิจกรรมให้เรียบร้อย)
 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
 สาเนาสัญญาฉบับล่าสุด
(สาหรับประเภทผู้กู้ ข้อ 2 ที่ยังไม่เคยทาสัญญากับมหาวิทยาลัย แต่เคยเป็นผู้กู้รายเก่า)
 ใบคายืนยันการขอกู้ยืมเงิน (เว็บไซต์กองทุน กยศ. http://www.studentloan.or.th)
 ใบขึ้นทะเบียนผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. Online ปีการศึกษา 2564
(เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://dsd.tru.ac.th)
 อื่นๆ (ถ้ามี) .....................................................................................................................................
รวมทั้งหมด..............................รำยกำร

ลงชื่อ …….....………………....……………………..
(....………..................…………………………………)
วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ..................

คำแนะนำในกำรยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
1. ผู้ยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงิน ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงิน ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
สมบูรณ์ เพื่อนาส่งมหาวิทยาลัยฯ ตามกาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด อย่างเคร่งครัด
2. ผู้ ยื่ น แบบคาขอกู้ ยื ม เงิน ต้ องยื่ น แบบค าขอกู้ยื ม เงิน ผ่ านทาง Internet ในระบบ e-Studentloan ทางเว็บ ไซต์
www.studentloan.or.th ตามกาหนดเวลาที่กองทุน กยศ. กาหนดด้วย จึงจะมีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงิน
3. การยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงิน เป็นเพียงการยื่นความประสงค์ในการขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินเท่านั้น มิใช่กำรทำสัญญำกู้ยืมเงิน
4. ผู้ยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงินจะต้องติดตามรายละเอียด ข้อมูล และข่าวสารของกองทุนฯ ทางเว็บไซต์ กองทุน กยศ.,
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา, Facebook กองพัฒนานักศึกษา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ กยศ. ชั้น 1 อาคาร 90 ปี
อยู่เสมอ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เอกสำรมีต่อด้ำนหลัง
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สาหรับผู้รับรองลงนาม
กยศ.102

ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

-6-

หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า

สถานที่ทางาน
ถนน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ผู้ขอกู้ยืมเงิน
สถานที่ทางาน
ถนน
รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
โทรศัพท์

บาท

คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทำงาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

บิดำของผู้กู้ยืม ชื่อ

ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู่

สถานทางาน

ถนน
รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง
โทรศัพท์

มำรดำของผู้กู้ยืม ชื่อ

ประกอบอาชีพ
ตรอก/ซอย
จังหวัด

พ.ศ.

ตาแหน่ง

สังกัด
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวดั
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
ประกอบอาชีพ
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวดั
มีรายได้ปีละ

ประกอบอาชีพ
ตรอก/ซอย
จังหวัด

เดือน

เลขที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ

หมู่ที่
บาท

ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู่

สถานทางาน
ถนน
รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง
โทรศัพท์

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม (ที่มใิ ช่บิดา-มารดา) ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทำงาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

เลขที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ

หมู่ที่
บาท

ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้
มีการรับรองข้อความ อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลงชื่อ....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..................................................

หมำยเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง

เอกสำรมีต่อด้ำนหลัง
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ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

บุคคลที่สำมำรถรับรองรำยได้ของครอบครัว ให้เป็นบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
1. ข้าราชการะดับ 5 ขึ้นไป หรือตาแหน่งเทียบเท่า (ข้าราชการครู ต้องครู ค.ศ. 2 ขึ้นไป) (ข้าราชการพลเรือน
ต้องชานาญงานหรือชานาญการขึ้นไป) (ข้าราชการทหาร ตารวจ ยศพันตรีขึ้นไป)
2. ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐเท่านั้น
3. ผู้ปกครองท้องถิ่นเฉพาะ ระดับกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งนอกเหนือจำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ไม่สามารถรับรองได้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.), สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.), สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.), สมาชิกสภาเทศบาล
(ส.ข.), นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.), นายกเทศมนตรี เป็นต้น
* ผู้กู้ต้องเขียนข้อควำมด้วยลำยมือของตนเองทั้งฉบับ * ไม่มีการขูด ลบ ห้ามใช้น้ายาลบค้าผิด หากเขียนผิด
ให้ขีดฆ่า แล้วเซ็นชื่อผู้กกู้ ากับ พร้อมให้ผู้รับรองรายได้ลงชื่อ
* พร้ อ มแนบสำเนำบัต รประจำตั ว ข้ำ รำชกำร หรื อ บัตรประจำตั วกำนัน ผู้ใ หญ่ บ้ำ น และสำเนำทะเบี ยนบ้ำ น
* พร้ อมรั บ รองสาเนาถูกต้อง จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
กรณี ที่ ผู้รั บรองรำยได้ บั ต รประจำตั วข้ำ รำชกำรหมดอำยุ หรื อ ยังไม่ไ ด้รั บ บัตรประจำตั ว ข้ำ รำชกำร ให้ ใ ช้
หลั กฐาน ดั งนี้ สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาหนังสือแต่งตั้งการรับตาแหน่ง และสาเนาทะเบียนบ้าน

เอกสำรมีต่อด้ำนหลัง
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ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

สาหรับอาจารย์ที่คัดเลือกคุณสมบัติผู้กู้ลงนาม
กยศ.103

หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์แนะแนว/อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า................................................................. ตาแหน่ง...................................................................
ทาการสอนประจาชั้น/ภาควิชา/สาขา..................................................................................................................
คณะ..................................................................... สถานที่ทาการสอน.................................................................
เป็นอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษาของ.........................................................................................................
นักเรียน/นักศึกษา ชั้นปีที่........................ภาควิชา/สาขาวิชา...............................................................................
คณะ........................................................................สถานที่ ทางาน.......................................................................
ความเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา..................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ..........
......................................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..............................

ลงชื่อ....................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง......................................................
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ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

ภำพถ่ำยบ้ำนของนักศึกษำ (ภำพสี)
ภำพถ่ำยบ้ำนระยะใกล้ให้เห็นบ้ำนพร้อมบ้ำนเลขที่

ภำพถ่ำยบ้ำนระยะไกลให้เห็นบ้ำนทั้งหลัง บริเวณรอบบ้ำน ท้องฟ้ำ และพื้นดิน
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ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

วาดภาพแผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยผู้กู้ยืม
ชื่อ – สกุล นักศึกษา..............................................ชื่อเล่น.........................เบอร์โทรศัพท์.....................................
รหัสนักศึกษา....................................สาขา....................................คณะ.................................. ..............................
ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง..............................................ชื่อเล่น........................เบอร์โทรศัพท์....................................
ความสัมพันธ์ เป็น  บิดา  มารดา
 ญาติ (ระบุ).............................................
คาชี้แจงโปรดเขียนเส้นทางการเดินทางไปยังบ้านบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะผู้ขอกู้ยืม โดยบอก
ระยะทางจากสถานที่ใกล้บ้าน เช่น อาเภอ/จังหวัด วัด โรงเรียน หรือสถานที่สาคัญที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน จนถึงบ้าน
ของนักศึกษา
(โปรดนึกว่าหากเดินทางไปตามแผนผังดังกล่าว สามารถพบบ้านนักศึกษาได้แน่นอน)

N

ที่อยู่ตามแผนที่ บ้านเลขที่......................ชื่อหมู่บ้าน........................................หมู่ที่..........................
ถนน...........................................................ตาบล..............................................................................
อาเภอ............................................................จังหวัด.........................................................................

-11-12-

ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

เขียนบรรยายแผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยผู้กู้ยืม
คาชี้แจงโปรดเขียนบรรยายเส้นทางการเดินทางไปยังบ้านบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะผู้ขอกู้ยืม
โดยบอกระยะทางจากสถานที่ ใกล้ บ้ าน เช่ น ที่ ว่าการอ าเภอ ที่ ว่าการจั งหวั ด วั ด โรงเรีย น หรือ สถานที่ ส าคั ญ ที่
สังเกตเห็นได้ชัดเจน จนถึงบ้านของนักศึกษา
(โปรดนึกว่าหากเดินทางไปตามคาบรรยายแผนผังดังกล่าว สามารถพบบ้านนักศึกษาได้แน่นอน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-13-12ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง
ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณี ที่ยงั ไม่เคยทาสัญญากับ มรภ.เทพสตรี )

หนังสือข้อตกลงระหว่ำงนักศึกษำกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
วันที่ …….... เดือน ............................พ.ศ. …………….
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)...........................................................ชั้นปีที่....... ....... รหัสนักศึกษา........................
สาขาวิชา......................................................................... ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน
ปีการศึกษา………2564…….. ขอให้คามั่นสัญญาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1. ข้ำพเจ้ำจะติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์กองทุน กยศ. www.studentloan.or.th , เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://dsd.tru.ac.th/ และเฟสบุ๊ค
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เทพสตรี ลพบุรี www.facebook.com/dsdtru เพื่อให้มีค วำมรู้เรื่อง ระเบียบ ประกำศ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงทรำบข้อมูลข่ำ วสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกองทุนฯ ของมหำวิทยำลัย ทาง
http://www.tru.ac.th
2. หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมกำหนดกำรที่มหำวิทยำลัยประกำศ เช่น เมื่อถึงกาหนดวันที่ นัดหมายให้มา
รับ–ส่งเอกสาร, เซ็นแบบยืนยันฯ แล้วไม่มาหรือมาล่าช้า เป็น ต้น ข้ำพเจ้ำยินดีที่จะให้มหำวิทยำลัยระงับทุนที่ได้รับจำก
กองทุนเงินให้ก้ยู ืมเพือ่ กำรศึกษำทันที
3. ข้ำพเจ้ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนให้ผ่ำนเกณฑ์กำรวัดและประเมิน ผลของสถำนศึกษำ ตามแนวปฏิบัติ
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา
4. ข้ำพเจ้ำยินดีที่จะให้กำรช่วยเหลือและสนับสนุนงำนต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติด้วย
ความเต็มใจ และจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ
5. ข้ำพเจ้ำยินดีที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยและชุมชนต่ำงๆ โดยเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมและสาธารณะ ไม่น้อยกว่ำ 36 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ เพื่อใช้แนบกับแบบคาขอกู้ยืมฯ ในปีถัดไป
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าผู้ปกครองและพยาน
**************************************************************************************
ลงชื่อ............................................................ผู้กู้ยืม
(............................................................)

ลงชื่อ...................................................... ผู้ปกครอง
(.........................................................)

ลงชื่อ...............................................เจ้ำหน้ำที่
(..............................................)

