กยศ. 101 - 1
ติดรูปถาย
ของผูยื่น
คําขอกู

แบบคําขอกูยืมเงิน
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําหรับเจาหนาที่
หมูเรียน……….…………………….….
สาขาวิชา………….…………………….
คณะ………….………..……………..…
รหัสประจําตัวนักศึกษา………….……...

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..……..วัน/เดือน/ปเกิด….…./…………...../………………อายุ………ป
สัญชาติ……………เชื้อชาติ………..……..เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน…………………………..…………….
สมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา...............................................................................หลักสูตร....................ป
ภาคปกติเลย ภาคปกติขอนแกน
ภาคพิเศษ (ศูนยการศึกษา
จ.ขอนแกน
จ.เลย )
2. ภูมิลําเนาเดิม เลขที…่ …...…....หมูท…ี่ ……….ตรอก/ซอย/บาน…….……….….……………ถนน…………….…………….
ตําบล/แขวง……………………..………….อําเภอ/เขต………………………….………….……..จังหวัด……..……………………
รหัสไปรษณีย… ………..………….โทรศัพท…………….………….………..
3. ที่อยูปจ จุบัน เลขที…่ …..…....หมูท…ี่ …..….ตรอก/ซอย/บาน……………………………….ถนน…………………..………….
ตําบล/แขวง……………….…….………….อําเภอ/เขต………………….……………..…………จังหวัด………….………………..
รหัสไปรษณีย… …………..…..……โทรศัพท…………..…………………….
4. จบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับ………..……...สาขา……………………..……….คะแนนเฉลี่ยสะสม (จบ ม.6 หรือ ปวส.)….…
สถานศึกษา……………………………………..………….…………….ปการศึกษา…………..……………………
5.
เคยไดรับทุนการศึกษา (ที่มิใชทุนกูยมื ฯ)
ไมเคยไดรับทุนการศึกษา
ปการศึกษา
ประเภท
ชื่อทุนการศึกษา
จํานวนเงิน

6.
เคยกูย ืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ครั้งที่ ปการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชั้นปที่

ไมเคยไดรับทุนการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยมื
สถานศึกษา
วงเงินกู

7. บิดาขาพเจาชื่อ………………………………………………..………. ถึงแกกรรม
ยังมีชีวิตอยู อายุ……………..ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…………….….……………………เลขทีบ่ ัตรประจําตัวผูเ สียภาษี………….………………….
จบการศึกษาชั้นสูงสุด…………….…………..…………จากสถานศึกษา……………………………………………..
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหนง……………………………………………………...
หนาที่……………………………………………………………………………………………
คาขาย โดยเปน
เจาของราน
หาบเร
เชาราน
ลักษณะสินคา…………………………………………………………………………………
รับจาง........

กยศ.101-2
รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน)…………………………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท……………………………………………………………………………
โดย
เปนเจาของที่ดิน รวม………………ไร
เชาที่รวม……………………ไร
รายไดปละ………………………..บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน เลขที…่ ……..หมูท…ี่ …………ตรอก/ซอย…………………………….ถนน……………………
ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………
รหัสไปรษณีย… ……………………….โทรศัพท…………………………
8. มารดาขาพเจาชื่อ…….……………………………………….………. ถึงแกกรรม
ยังมีชีวิตอยู อายุ……………..ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน……………………………………เลขทีบ่ ัตรประจําตัวผูเ สียภาษี……………………………….
จบการศึกษาชั้นสูงสุด………………………………จากสถานศึกษา……………………………………………..
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหนง……………………………………………………...
หนาที่……………………………………………………………………………………………
คาขาย โดยเปน
เจาของราน
หาบเร
เชาราน
ลักษณะสินคา…………………………………………………………………………………
รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน)…………………………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท……………………………………………………………………………
โดย
เปนเจาของที่ดิน รวม………………ไร
เชาที่รวม……………………ไร
รายไดปละ…………………………………..บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน เลขที…่ …..……..หมูท…ี่ …………………ตรอก/ซอย…………………..………………….ถนน…………………………
ตําบล/แขวง……………………………….…………….อําเภอ/เขต………………………….………………จังหวัด…………………………
รหัสไปรษณีย… ……………………….โทรศัพท…………………………
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูดวยกัน
หยา
แยกกันอยูตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………….
10. พี่นองรวมทั้งบิดามารดา รวมผูขอกูยมื มี……….คน ชาย…………คน หญิง……….คน ขาพเจาเปนคนที…่ ……
พี่นองกําลังศึกษาอยูร วม…………….คน คือ
คนที่
เพศ
อายุ
ชั้นป
สถานศึกษา

11. พี่นองทีป่ ระกอบอาชีพแลวรวม…………………..คน คือ
คนที่
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา

สถานที่ทํางาน

รายไดเดือนละ

12. คูสมรสขาพเจา……..
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12. คูสมรสขาพเจา (ถามี) ชื่อ………………………………………… ถึงแกกรรม
ยังมีชีวิตอยู อายุ……………..ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…………………………เลขทีบ่ ัตรประจําตัวผูเสียภาษี………………………..
จบการศึกษาขั้นสูงสุด…………………………….จากสถานศึกษา…………………………………………..
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหนง……………………………………………………...
หนาที่……………………………………………………………………………………………
คาขาย โดยเปน
เจาของราน
หาบเร
เชาราน
ลักษณะสินคา…………………………………………………………………………………
รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน)…………………………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท……………………………………………………………………………
โดย
เปนเจาของที่ดิน รวม………………ไร
เชาที่รวม……………………ไร
รายไดปละ………………………..บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน เลขที…่ ……….…..หมูท …ี่ …………..…………ตรอก/ซอย…………………………………….ถนน…………….……………
ตําบล/แขวง……………………….………………….อําเภอ/เขต………………………………………จังหวัด…………………..…………
รหัสไปรษณีย… …….…………………….โทรศัพท……………………
13. ขาพเจาไดรบั คาใชจายเดือนละ………………………………………….…………..บาท (นอกเหนือจากคาเลาเรียน)
14. ขาพเจาไดรบั การอุปการะดานการเงินจาก………………………………………………………………………………………..
เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน…………………………..………………..เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี……………………………
เกี่ยวของกับขาพเจาโดยเปน……………………………………………………………………………………
15. ผูปกครอง (กรณีที่ไมใชบิดา มารดา หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือคูสมรส)
ชื่อ…………………………..….………………เกี่ยวของกับขาพเจาโดยเปน……………………………….
เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน…………………..…………………เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี………………..………….
จบการศึกษาขั้นสูงสุด………………………….…………….จากสถานศึกษา…………………………….………………………..
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหนง………………………………………………………………...
หนาที่……………………………………………………………………………………………
คาขาย โดยเปน
เจาของราน
หาบเร
เชาราน
ลักษณะสินคา…………………………………………………………………………………
รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน)…………………………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท……………………………………………………………………………
โดย
เปนเจาของที่ดิน รวม………………ไร
เชาที่รวม……………………ไร
รายไดปละ……………………………..…………..บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน เลขที…่ …….…..หมูท …ี่ ……..………ตรอก/ซอย……………..………………….ถนน…………………..…………
ตําบล/แขวง………………………….………………….อําเภอ/เขต………………………..……………จังหวัด…………..……………
รหัสไปรษณีย… ………………………………….โทรศัพท………………….…………

16. ขาพเจา..........
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16. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพื่อใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
16.1 เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา ไดแก คาเลาเรียนและคาเลาเรียน และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา*
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
รวม
16.1.1 คาเลาเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1.2 คาใชจายที่เกี่ยวเนือ่ งกับการศึกษาตามที่ 0
0
0
0
สถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1 รวม
16.2 เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของนักศึกษา ไดแก คาครองชีพ(คาที่พักและคาใชจายสวนตัว) โดยใหกูตามวงเงินทีก่ ําหนดไว
ในแตละรายและในแตละระดับการศึกษา
16.2.1 คาครองชีพ เดือนละ....2,200..บาท เปนเวลา .......12..... เดือน รวมเปนเงิน ........26,400...... บาท
16.1 และ 16.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)
หากขาพเจาไดรับการพิจารณาใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ขาพเจามีความประสงคเบิกจายเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขา…………………………………………….………..จังหวัด………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความทั้งหมดนี้
เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง
ขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมนี้
ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จํานวน…………….รายการ
ลงชื่อ………….……….….………………………
(……………………………………..……………..)
วันที่……….เดือน………………พ.ศ……………..

* ตามที่ระบุไวในใบรายการชําระคาลงทะเบียนเต็มคางวด ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดกําหนดการชําระคาลงทะเบียนเรียน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยไวแลวนั้น
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หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกูย ืม
วันที…่ ……….เดือน…………............…..พ.ศ…...…..……......
ขาพเจา………………………....................………………………ตําแหนง………...…………………………………….…
สังกัด..................................สถานที่ทํางาน...………………………..……………..เลขที่……..หมูที่…….บาน.........................……...
ตรอก/ซอย……………………………………..ถนน…………….......………..………..ตําบล/แขวง……................…………...…………….
อําเภอ/เขต…………………..........……จังหวัด………….......………………รหัสไปรษณีย… ...…………โทรศัพท….........……………..
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ผูขอกูยืมเงิน
ประกอบอาชีพ.............................................................สถานที่ทํางาน.............................................................................
เลขที่………......………..หมูที่…….....………ตรอก/ซอย……………........…………..……………ถนน……………....……………………...
ตําบล/แขวง………………….........…………….…อําเภอ/เขต…………….........………………..จังหวัด…………......…………………....
รหัสไปรษณีย… ……......……..........โทรศัพท……….........………......มีรายไดปละ............................................................บาท
คูสมรสของผูขอกูยืมเงิน
ถึงแกกรรม ยังมีชีวติ อยู
ประกอบอาชีพ............................................................ สถานที่ทํางาน.............................................................................
เลขที่………......………..หมูที่…….....………ตรอก/ซอย……………........…………..……………ถนน……………....……………………...
ตําบล/แขวง………………….........…………….…อําเภอ/เขต…………….........………………..จังหวัด…………......…………………....
รหัสไปรษณีย… ……......……..........โทรศัพท……….........………......มีรายไดปละ............................................................บาท
บิดาของผูขอกูย ืมเงิน
ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ............................................................ สถานที่ทํางาน.............................................................................
เลขที่………......………..หมูที่…….....………ตรอก/ซอย……………........…………..……………ถนน……………....……………………...
ตําบล/แขวง………………….........…………….…อําเภอ/เขต…………….........………………..จังหวัด…………......…………………....
รหัสไปรษณีย… ……......……..........โทรศัพท……….........………......มีรายไดปละ............................................................บาท
มารดาของผูขอกูย ืมเงิน
ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ............................................................ สถานที่ทํางาน.............................................................................
เลขที่………......………..หมูที่…….....………ตรอก/ซอย……………........…………..……………ถนน……………....……………………...
ตําบล/แขวง………………….........…………….…อําเภอ/เขต…………….........………………..จังหวัด…………......…………………....
รหัสไปรษณีย… ……......……..........โทรศัพท……….........………......มีรายไดปละ............................................................บาท
ผูปกครอง (ที่มิใชบดิ า-มารดา) ของผูขอกูยืมเงิน
ถึงแกกรรม ยังมีชีวติ อยู
ประกอบอาชีพ…………………………………………….…สถานที่ทํางาน…………………………………………………............................
เลขที่………..………..หมูที่……………ตรอก/ซอย……….…………………………ถนน………………………………….............................
ตําบล/แขวง…………………………….……อําเภอ/เขต………………...……………..จังหวัด……………………………..........................
รหัสไปรษณีย… ………………...........โทรศัพท…………………………..มีรายไดปละ…………………………..............................บาท
ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความ
อันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ……………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหนง………………………………………….
หามใชน้ํายาลบคําผิด
หมายเหตุ : การรับรองรายไดของครอบครัวใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูรับรอง
1. ขาราชการทุกภาคสวน/ขาราชการบํานาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจาหนาที่ของรัฐ (แบบประจํา) ทุกระดับ
2. กํานัน/ผูใหญบาน/แพทยประจําตําบล/สารวัตรกํานัน/ผูชวยผูใหญบาน/สมาชิกสภาทองถิ่น เชน อบต.เทศบาล ทุกตําแหนง
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หนังสือรับรองของผูปกครอง
ของนักศึกษาผูประสงคจะกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เขียนที่..............................................................
...........................................................
.........................................................
วันที่………..เดือน…………..พ.ศ………….
ขาพเจา (นาย / นาง / อื่นๆ....................)………………………………………………………………………….............
อาชีพ............................................มีความเกี่ยวของกับนักศึกษา โดยเปน........................ไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงือ่ นไข
ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึก ษาจากมหาวิท ยาลัยราชภัฏเลยอยางละเอียดแลว และตกลงยินยอมให
(นาย/นางสาว) ……………….……………………………..………… สมัครขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในครั้งนี้ และขอรับรองวาขอความที่ไดแสดงไวใน
แบบคําขอกูยืมเงิน กยศ.101 เปนความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ………….………………………………
(……………………….…………………..)
ผูรับรอง
บิดา / มารดา / ผูอุปการะ

รูปภาพถาย
บานพักอาศัยของนักศึกษาผูขอกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

คํารับรองของผูข อกูยืมเงิน
ขาพเจา ผูขอกูยมื เงิน ชื่อ.......................................นามสกุล...........................รหัสนักศึกษา................................
หมูเรียน...............................สาขาวิชา...................................................คณะ..........................................................
ขอรับรองวา ภาพถายนี้ คือภาพถายของบานเลขที.่ ...............หมูท ี่.............บาน......................ถนน..................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................
ซึ่งขาพเจาไดพักอาศัยอยูจ ริง
ลงชื่อ..............................................ผูขอกู
(..................................................)
วันที่.......เดือน..........................พ.ศ................
คํารับรองของบุคคลที่รับรองรายไดครอบครัว
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ตําแหนง...............................................
บานเลขที่................หมูที่..........บาน......................ถนน...................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท.........................
ขอรับรองวาภาพถายบานทีป่ รากฏอยูขางบน เปนภาพถายของบานเลขที.่ ..............หมูที่..........บาน................................
ถนน..................................ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด……………………….
ซึ่ง นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….ผูขอกูยืมเงินฯ ไดพักอาศัยอยูจริง
ลงชื่อ……………………………………ผูรับรอง
(……………………………………….)
ตําแหนง……………………………………..
หมายเหตุ ใหผูขอกูยืมเงินและผูรบั รอง ลงชื่อกํากับบนภาพถายบานดวย โดยลงชื่อครอมระหวางกระดาษกับภาพถาย

แผนผังแสดงทีต่ ั้งบาน
ชื่อ………………………............…….นามสกุล………………..….......รหัสนักศึกษา................................. หมูเรียน........................
สาขาวิชา.................................................. คณะ....................................................
บานเลขที่........................หมูที่.....................บาน..................................................ถนน......................................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต................................................. จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย...........................................เบอรโทรศัพท..............................................

