
 
แบบค าขอกู้ยืมเงิน       กยศ.         กรอ. 

กองทุนเงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา .................. 

สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..……..วัน/เดือน/ปีเกิด….…./…………...../………………อายุ………ปี 

สัญชาติ……………เชื้อชาติ………..……..เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน……………………………..……………..……………. 
ศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา................................................................................หลักสูตร....................ปี ชั้นปีที่............ 
หมู่เรียน...........................คณะ........................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้ยืม...........  
รหัสนักศึกษา................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา................................................ ............................ 

ภาคปกติเลย     ภาคปกติขอนแก่น       ภาคพิเศษ (ศูนย์การศึกษา         จ.ขอนแก่น        จ.เลย ) 
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่……...…....หมู่ที…่……….ตรอก/ซอย/บ้าน…….……….….……………ถนน…………….……………. 

ต าบล/แขวง……………………..………….อ าเภอ/เขต………………………….………….……..จังหวัด……..…………………… 
รหัสไปรษณีย์…………..………….โทรศัพท์…………….………….……….. 

3.  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี……..…....หมู่ที่……..….ตรอก/ซอย/บ้าน……………………………….ถนน…………………..…………. 
ต าบล/แขวง……………….…….………….อ าเภอ/เขต………………….……………..…………จังหวัด………….………………..      
รหัสไปรษณีย์……………..…..……โทรศัพท์…………..……………………. 

4.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปวช.  / ปวส. /  
เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จาก..................................................คณะ.....................สาขา........... .......... 
ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เร็จการศึกษาชั้นสูงสุดระดับ………..……...สาขา……………………..……….คะแนนเฉลี่ยสะสม (จบ ม.6 หรือ ปวส.)….… 

          สถานศึกษา……………………………………..………….…………….ปีการศึกษา…………..…………………… 
 5.      เคยได้รับทุนการศึกษา  (ท่ีมิใช่ทุนกู้ยืมฯ)                    ไมเ่คยได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
    
    
    

 
6.     เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   กยศ.    กรอ.    ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
ครั้งที่ ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ สถานศกึษา วงเงินกู้ 

      
      
      
      
      
      
            7. ข้าพเจ้า...... 
  

 
ติดรูปถ่าย 
ของผู้ยื่น 
ค าขอกู ้

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
หมู่เรยีน……….…………………….…. 
สาขาวิชา………….…………………….
คณะ………….………..……………..… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา………….……... 
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7.  ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก……………………………………………………………………………………….. 
    เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น……………………………………………………………………………………                  
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ………………………………………….…………..บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
 
ข้อมูลบิดา-มารดา 
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ………………………………………………..……….      ถึงแก่กรรม           ยังมชีีวิตอยู่ อายุ……………..ปี 
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน…………….….……………………เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี………….…………………. 
     จบการศึกษาชั้นสูงสุด…………….…………..…………จากสถานศึกษา…………………………………………….. 
      อาชีพ             รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง……………………………………………………... 
                           สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………………………… 
                           พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท    ต าแหน่ง……………………………………………………... 
                           สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………………………… 
        ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน             หาบเร่/แผงลอย         เช่าร้าน 
         ลักษณะสินค้า…………………………………………………………………………………                  

รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………………………………………..                                                
เกษตรกร  ประเภท…………………………………………………………………………… 

        โดย             เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………ไร่           เช่าที่รวม……………………ไร่ 
     รายได้ปีละ………………………..บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
     ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่………..หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………………….ถนน…………………… 
     ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………… 
     รหัสไปรษณีย…์……………………….โทรศัพท์………………………… 
10.  มารดาข้าพเจ้าชื่อ…….……………………………………….……….      ถึงแก่กรรม         ยงัมีชีวิตอยู่ อายุ……………..ป ี
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี………………………………. 
     จบการศึกษาชั้นสูงสุด………………………………จากสถานศึกษา…………………………………………….. 
      อาชีพ              รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง………………………………………………... 
                           หน้าที…่………………………………………………………………………………………… 
        พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท    ต าแหน่ง……………………………………………………... 

สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………                
ค้าขาย โดยเป็น        เจ้าของร้าน           หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 

         ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………… 
 รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………………………………………..                                  

เกษตรกร  ประเภท…………………………………………………………………………… 
        โดย             เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………ไร่           เช่าที่รวม……………………ไร่ 
     รายได้ปีละ…………………………………..บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
     ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่……..……..หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย…………………..………………….ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง……………………………….…………….อ าเภอ/เขต………………………….………………จังหวัด………………………… 
     รหัสไปรษณีย…์……………………….โทรศัพท์………………………… 
11.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
          อยู่ด้วยกัน                หย่า                          แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………. 
 

12.  พ่ีน้องร่วมบิดา…….. 
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12.  พ่ีน้องร่วมทั้งบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) มี……….คน ชาย…………คน หญิง……….คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่……… 

พ่ีน้องก าลังศึกษาอยู่รวม…………….คน คือ 
คนที่ เพศ อายุ ชั้นปี สถานศึกษา 

     
     
     
     
     

 
13. พ่ีน้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม…………………..คน คือ 

คนที่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานที่ท างาน รายได้เดือนละ 
      
      
      
      
      

 
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ใช่บิดามารดา) 
14. ผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ใช่บิดา มารดา หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือคู่สมรส) 

ชื่อ…………………………..….………………เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น………………………………. 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน…………………..…………………เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี………………..…………. 

      จบการศึกษาข้ันสูงสุด………………………….…………….จากสถานศึกษา…………………………….……………………….. 
      อาชีพ              รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง………………………………………………... 
                           หน้าที…่………………………………………………………………………………………… 
        พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท    ต าแหน่ง……………………………………………………... 

สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………                
ค้าขาย โดยเป็น        เจ้าของร้าน           หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 

         ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………… 
 รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………………………………………..                                  

เกษตรกร  ประเภท…………………………………………………………………………… 
        โดย             เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………ไร่           เช่าที่รวม……………………ไร่ 
     รายได้ปีละ…………………………………..บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
     ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่……..……..หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย…………………..………………….ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง……………………………….…………….อ าเภอ/เขต………………………….………………จังหวัด………………………… 
     รหัสไปรษณีย…์……………………….โทรศัพท์………………………… 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้กู้ยืม (ถ้ามี)  
15.  คู่สมรสข้าพเจ้า (ถ้ามี) ชื่อ…………………………………………    ถึงแก่กรรม         ยังมีชีวิตอยู่ อายุ……………..ปี 
       เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน…………………………เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี……………………….. 
       จบการศึกษาขั้นสูงสุด…………………………….จากสถานศึกษา………………………………………….. 
      อาชีพ              รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง………………………………………………... 
                           หน้าที…่………………………………………………………………………………………… 
        พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท    ต าแหน่ง……………………………………………………... 

สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………                
ค้าขาย โดยเป็น        เจ้าของร้าน           หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 

         ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………… 
 รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………………………………………..                                  

เกษตรกร  ประเภท…………………………………………………………………………… 
        โดย             เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………ไร่           เช่าที่รวม……………………ไร่ 
     รายได้ปีละ…………………………………..บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
     ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่……..……..หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย…………………..………………….ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง……………………………….…………….อ าเภอ/เขต………………………….………………จังหวัด………………………… 
     รหัสไปรษณีย…์……………………….โทรศัพท์………………………… 
    ******************************************** 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะข้อกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ดังนี้ 
          ค่าเล่าเรียน          คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา          ค่าครองชีพ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความท้ังหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง   

ข้อความอันเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พร้อมนี้ 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 

มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 
ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103) 
อ่ืนๆ (ถ้ามี)........................................................................................................ ........................... 

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

        วันที ่............ เดือน................................ พ.ศ……………. 
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    หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม 
 

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

  ข้าพเจ้า………………………....................………………………ต าแหน่ง………...…………………………………….… 
สังกัด..................................สถานที่ท างาน...………………………..……………..เลขที…่…..หมู่ที่…….บ้าน.........................……... 
ตรอก/ซอย……………………………………..ถนน…………….......………..………..ต าบล/แขวง……................…………...……………. 
อ าเภอ/เขต…………………..........……จังหวัด………….......………………รหัสไปรษณีย์…...…………โทรศัพท์….........…………….. 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน  
ประกอบอาชีพ.............................................................สถานที่ท างาน............................................................................. 
เลขที่………......………..หมู่ที่…….....………ตรอก/ซอย……………........…………..……………ถนน……………....……………………... 
ต าบล/แขวง………………….........…………….…อ าเภอ/เขต…………….........………………..จังหวัด…………......………………….... 
รหัสไปรษณีย์………......……..........โทรศัพท์……….........………......มีรายได้ปลีะ............................................................บาท 
 คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน     ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่  
ประกอบอาชีพ............................................................ สถานที่ท างาน............................................................................. 
เลขที่………......………..หมู่ที่…….....………ตรอก/ซอย……………........…………..……………ถนน……………....……………………... 
ต าบล/แขวง………………….........…………….…อ าเภอ/เขต…………….........………………..จังหวัด…………......………………….... 
รหัสไปรษณีย์………......……..........โทรศัพท์……….........………......มีรายได้ปลีะ............................................................บาท 

 บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน     ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่  
ประกอบอาชีพ............................................................ สถานที่ท างาน............................................................................. 
เลขที่………......………..หมู่ที่…….....………ตรอก/ซอย……………........…………..……………ถนน……………....……………………... 
ต าบล/แขวง………………….........…………….…อ าเภอ/เขต…………….........………………..จังหวัด…………......………………….... 
รหัสไปรษณีย์………......……..........โทรศัพท์……….........………......มีรายได้ปลีะ............................................................บาท 

 มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน     ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่  
ประกอบอาชีพ............................................................ สถานที่ท างาน............................................................................. 
เลขที่………......………..หมู่ที่…….....………ตรอก/ซอย……………........…………..……………ถนน……………....……………………... 
ต าบล/แขวง………………….........…………….…อ าเภอ/เขต…………….........………………..จังหวัด…………......………………….... 
รหัสไปรษณีย์………......……..........โทรศัพท์……….........………......มีรายได้ปลีะ............................................................บาท 

ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา-มารดา)  ของผู้ขอกู้ยืมเงิน     ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ…………………………………………….…สถานที่ท างาน…………………………………………………............................ 
เลขที่………..………..หมู่ที่……………ตรอก/ซอย……….…………………………ถนน…………………………………............................. 
ต าบล/แขวง…………………………….……อ าเภอ/เขต………………...……………..จังหวัด…………………………….......................... 
รหัสไปรษณีย์…………………...........โทรศัพท์…………………………..มีรายได้ปลีะ…………………………..............................บาท 

          ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
       ลงชื่อ…………………………………………….. 
             (……………………………………………) 
       ต าแหน่ง…………………………………………. 
 
หมายเหตุ  :   การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนีเ้ปน็ผู้รับรอง 

1. ข้าราชการทุกภาคส่วน/ข้าราชการบ านาญ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบประจ า) ทุกระดับ 
2.  ก านัน/ผู้ใหญบ่้าน/แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน/ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน/สมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น อบต.เทศบาล  ทุกต าแหน่ง 

กยศ. 102 

ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 



กยศ. 103 
 

 
 

 

เรื่อง  การกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  กยศ. และ กรอ.   ประจ าปีการศึกษา  ………………. 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  

       ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล (นาย / นางสาว /อื่น..................)......................................................................... ....... 
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ขณะนี้ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่……………….….    หมู่เรียน……………………...….…
สาขาวิชา………………………………..………..สังกัดคณะ…………………….………………….ได้รับทุนกู้ยืมฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เมื่อปีการศึกษา 256….. และในปีการศึกษา 2563   นี้    

                 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  เป็นผู้กู้ยืมเงิน    กรอ.      กยศ. 
ประเภท  ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย       ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปีในมหาวิทยาลัย  

ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา   ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
                           ลงชื่อ...............................................นักศึกษา  
               (...............................................)  
           

ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ข้าพเจ้า……………………………….......ต าแหน่ง.......................................ท าการสอนภาควิชา/ สาขา..............................ขอ
รับรองว่า    นักศึกษามี ผลการเรียน  เกรดเฉลี่ยรวมล่าสุด................... 
ความคิดเห็น  ด้านความประพฤติและการแต่งกาย                  สมควรขอกู้ยืมต่อเนื่องเพราะ…………………………….. 
..............................................................................................................……………………….…................................................... 
                                                                      ไม่สมควรให้กู้ยืมต่อเนื่อง เพราะ…………………………….. 
..............................................................................................................……………………….…................................................... 

                   ลงชื่อ…………………………………. 
อาจารย์ท่ีปรึกษา                

 
ค ารับรองของคณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
    ข้าพเจ้า………………………………………ต าแหน่ง……………….………….......... ขอรับรองว่า นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง  และมีพฤติกรรม เหมาะสม    สมควรได้รับการต่อสัญญาทุนกู้ยืมฯ 

                                       ไม่สมควรให้กู้ยืมต่อเนื่อง  เพราะ ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

 

     ลงชื่อ.................................................. 
คณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะ……………………………………..…………            
 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

ส าหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมฯ รายเก่าที่จะขอกู้ยืมฯ ต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา  และรายใหม่   
 

กยศ.103 ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาที่มรภ.เลย 
 



     กยศ. 103 
 

 
 

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

  ข้าพเจ้า  (นาย / นาง / อ่ืนๆ....................)………………………………………………………………………….............      
อาชีพ............................................มีความเก่ียวข้องกับนักศึกษา  โดยเป็น........................ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอย่างละเอียดแล้ว  และตกลงยินยอมให้                      
(นาย/นางสาว) ……………….……………………………..………… สมัครขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในครั้งนี้   และขอรับรองว่าข้อความที่ได้แสดงไว้ใน 
แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

    บิดา / มารดา / ผู้อุปการะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองของผู้ปกครอง 
ของนักศึกษาผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

กยศ.103 ส ำหรบั นกัศกึษำท่ีย่ืนกูใ้หม่ 



    หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้กู้ยืม 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ข้าพเจ้า.......................................................... เลขประจ าตัวประชาชน - - - -  
ต าแหน่ง................................................สถานที่ท างาน.................................................... เลขที่ .............. หมู่................. 
ตรอก/ซอย..........................ถนน............................. ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์........................... หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................เชื้อชาติ..................สัญชาติ.......................... 
มี บิดา ชื่อ........................................................................................ เชื้อชาติ.....................สัญชาติ.......................... 
มี มารดา ชื่อ.................................................................................... เชื้อชาติ.....................สัญชาติ.......................... 
สถานภาพ บิดา-มารดา : อยู่ด้วยกัน จดทะเบียนสมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

แยกกันอยู่ (ไม่ได้ติดต่อกัน) นักศึกษาอยู่กับ...........................................................................  
หย่าร้าง นักศึกษาอยู่กับ........................................................................................................  
บิดา-มารดา ไม่ได้ส่งเสีย นักศึกษาอยู่กับ..............................................................................  
บิดา ไม่สามารถติดต่อได้ นักศึกษาอยู่กับ...............................................................................  
มารดา ไม่สามารถติดต่อได้ นักศึกษาอยู่กับ...........................................................................  
บิดา-มารดา ไม่สามารถติดต่อได้ นักศึกษาอยู่กับ.................................................................. 
อ่ืนๆ (โปรดระบุให้ละเอียด)....................................................................................................  
บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม 

ปัจจุบันนักศึกษาได้อยู่ในความปกครองของ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................เกีย่วข้องเป็น................ 
ประกอบอาชีพ......................................ต าแหน่ง.........................................สถานที่ท างาน............................................. 
เลขที่ .........................หมู่.....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................................... 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.............................(มือถือ)...............................มีรายได้ปีละ..........................บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรอง และยืนยันว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าได้รับรองข้อความอัน
เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อมหาวิทยาลัย และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทุกประการ 
ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการเพ่ือเป็นหลักฐาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

ลงชื่อ ................................................................ .......... (ผู้รับรอง) 
(.........................................................................)  

ต าแหน่ง ........................................................................  
ค าชี้แจง (กรุณาอ่านก่อนเขียนหนังสือรับรอง) 
1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยลายมือของผู้รับรองเอง ห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า 
2. การรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้าน  

ก านัน  ที่อยู่ในภูมิล าเนาเดียวกับผู้กู้ยืมเป็นผู้รับรองเท่านั้น 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสือรับรอง 
การเข้าร่วมกิจกรรม  โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่ง “จิตอาสา  จิตสาธารณะ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ” 

ส าหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ภาคเรียนที่......ปีการศึกษา.......... เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อสัญญา ภาคเรียนที่......ปีการศึกษา............... 
 

ขอรับรองว่า  ชื่อ-สกุล (นาย / นางสาว /อื่น..........)........................................................................  
รหัสนักศึกษา                   ชั้นปี…………..…......หมู่เรียน..................................... . 
สาขาวิชา....................................................................... คณะ........................................................................นักศึกษา  ภาคปกติ         
เลย       ขอนแก่น       ภาคพิเศษ        เลย       ขอนแก่น     
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................E-mail............................................  
ปัจจุบันเป็นผู้ขอกู้ยืม กรอ./กยศ.ประเภท  ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ต่อเนื่องเลื่อนชั้นปีไม่ย้ายสถานศึกษา  

ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ต่อเนื่องเว้นการกู้ยืมนมหาวิทยาลัย  
  ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา  

ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่  
 

สรุปจ านวนชั่งโมงในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม“จิตอาสา จิตสาธารณะ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ” 
 

โครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน................ชม. 
โครงการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย          จ านวน...............ชม. 
โครงการที่นักศึกษารวมกลุ่มจัดขึ้นเอง             จ านวน..............ชม. 

 
และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่ง “จิตอาสา  จิตสาธารณะ   ที่มีประโยชน์ต่อ

สังคมและสาธารณะ”  รวมจ านวนชั่วโมง .....................ช.ม. จริง 
 
 

ให้ไว้    ณ   วันที่   ...........   เดือน ............................  พ.ศ. ............... 

 

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

คณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
คณะ................................................. 

หมายเหตุ :  เอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร (ทรานสคิปต์กิจกรรม) 
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                         หนังสือรับรองการไม่มีงานท าประจ า ระหว่างการศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
ข้าพเจ้า ................................................................. อายุ ..........ปี ต าแหน่ง........................................................ 

สถานที่ท างาน ............................................................. เลขที ่............. หมู่ .................. ตรอก/ซอย ............................. 
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต ............................................... 
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................... หมายเลขโทรศัพท์ ......................................... 

ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ ..........บ้าน..................................... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ................................................ 
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ .............................................. 
 
ปัจจุบันเป็นผู้   ว่างงาน ไม่ได้ประกอบอาชีพ   มีงานท าประจ า 
(ถ้านักศึกษามีงานท าประจ า) สถานที่ท างาน ................................................................ เลขที่ ....................................... 
ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต .................................................. 
จังหวัด ...........................................รหัสไปรษณีย์ ................................... หมายเลขโทรศัพท์ ........................................ 
ได้รับค่าจ้างรายเดือน ............................ บาท รายวัน ...............................บาท รายชั่วโมง ................................. บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรอง และยืนยันว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังทราบได้ว่ารับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัย และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ต่อไป 

 
 
ลงชื่อ .......................................................................... (ผู้รับรอง) 
       (.........................................................................)  
ต าแหน่ง ........................................................................  

 

หมายเหตุ 1. ผู้มีคุณสมบัติในการรับรองการไม่มีงานท าประจ าระหว่างการศึกษา คือ 
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ พ.ศ. 2542 
- หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 

2. หลักฐานประกอบหนังสือรับรองการไม่มีงานท าประจ าระหว่างการศึกษา 
- ส าเนาบัตรข้าราชการ และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ 

3. เอกสารฉบับนี้ใช้เฉพาะนักศึกษาภาค กศ.พ. เท่านั้น 
 
 

 
 

                    



ชื่อ……………………….......……........รหัสนักศึกษา...........................  หมู่เรียน.................สาขาวิชา.........................................  
บ้านเลขที่..........หมู่ที่.........บ้าน..............................ถนน...................................ต าบล/แขวง..................................  
อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์..................... 
  

 
 

รูปภาพถ่ายบ้านพักที่อยู่อาศัยของนักศึกษาผู้กู้ยืม 
 
 
 
 

รูปภาพถ่ายบ้านพักที่อยู่อาศัยของนักศึกษาผู้กู้ยืม 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งบ้านพักที่อยู่อาศัยของนักศึกษาผู้กู้ยืม 
 

 

ค ารับรองของบุคคลที่รับรองรายได้ครอบครัว 
          ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ต าแหน่ง.......................... ..................... 
บ้านเลขท่ี................หมู่ที่..........บ้าน......................ถนน...................................ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์......................... 
ขอรับรองว่าภาพถ่ายบ้านที่ปรากฏอยู่ข้างบน เป็นภาพถ่ายของบ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..........บ้าน................................ 
ถนน..................................ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………. 
ซึ่ง นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….ผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ได้พักอาศัยอยู่จริง 

    ลงช่ือ……………………………………ผู้รับรอง 
                                                                                             (……………………………………….) 
                                                                                      ต าแหน่ง…………………………………….. 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งบ้าน พร้อมรูปถ่าย 
 


