ยื่นเอกสาร วันที่ …………………………………….
ตั้งแตเวลา 09.00-12.00 น.
และ 13.00-16.00 น.
ณ ทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต
อาคารกิจการนิสิต

ประเภทผูกูยืม
1.� ผูกูรายเกา ตอเนื่อง
2.� ผูกูรายใหม

� ยื่นกู ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหแก
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (กยศ.เดิม)
� ยืน่ กู ลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เปนความตองการหลักฯ(กรอ.เดิม)
แบบคําขอกูยืมเงิน “กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป ……………….
ชื่อ - สกุลของผูขอกูเงิน (นาย/นางสาว).....................................................................................................
นิสิตคณะ .........................................................สาขา .................................................หลักสูตร.......................ป
ชั้นปีที่......................... รหัสประจําตัวนิสิต..............................................................
ที่อยูที่สะดวกในการติดตอ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท (มือถือนิสิตที่สามารถติดตอได) .......................................................
รายการเอกสาร/หลักฐาน ที่ใชประกอบการพิจารณากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
1. แบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ กยศ. (www.studentloan.or.th)
2. รูปถายของผูยื่นคําขอกูขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร) ชุดนิสิตถูกระเบียบ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (1. ผูกู 2. บิดา 3. มารดา หรือ 4. ผูปกครอง) จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาทะเบียนบาน (1. ผูกู 2. บิดา 3. มารดา หรือ 4. ผูปกครอง) จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาบัตรขาราชการ และสําเนาทะเบียนบาน ของผูรับรองรายได หรือกรณีบัตรขาราชการหมดอายุ ใหใชสําเนา
หนังสือแตงตั้งการรับตําแหนง, สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน
6. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายไดของบิดา/มารดา หรือผูปกครอง
(ขอใหใชเอกสารดังนี้)
6.1 กรณีบิดา/มารดา หรือผูปกครอง อาชีพรับราชการ/บริษัทหางราน/รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร
ตองใชหนังสือรับรองเงินเดือน ซึ่งตองออกจากหนวยงานนั้นๆ
6.2 กรณีบิดา/มารดา หรือผูปกครอง อาชีพอิสระ เชน ทํานา ทําไร หรือคาขาย ขอใหใชแบบฟอรม
ตามที่กองทุนกําหนด (หนา 5)
7. ใบแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่ผา นมาของผูยื่นคําขอกู (สําหรับนิสิตใหมชั้นปที่ 1 ขอสําเนาใบ ปพ.1)
8. สําเนาสัญญากูยืม ปการศึกษาลาสุด จํานวน 1 ฉบับ (หรือครั้งสุดทายทีน่ ิสิตกูยืมฯ) กรณีเคยกูยืมฯ
9. กิจกรรมจิตอาสา อยางนอย 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา (เฉพาะผูกูรายเกา สวนรายใหมไมนบั จํานวนชั่วโมง)
10. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เปนชื่อของนิสิต เทานั้น *(ถานิสิตไมตองการเสียคาธรรมเนียมในการเปดบัญชี ใหมารับ
แบบฟอรมการขอเปดบัญชีไดที่ ทุนการศึกษา อาคารกิจการนิสิต
เฉพาะเจาหนาที่
ไดรับเอกสาร �ครบ � ไมครบ ขาดเอกสาร ดังนี้
.................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อเจาหนาที…่ …………………………………………ผูรับเอกสาร
วันที่........................................................................

(กยศ. 101 ปการศึกษา .............)

ชั้นปี…….

(ชั้นปีในปีการศึกษา.........)
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แบบคําขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําปีการศึกษา.............

ติดรูปถาย
นิสิต 1
ขนาด นิ้ว

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ
1. ชื่อนาย/นางสาว..................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด ........../........./..........อายุ.............ป
สัญชาติ........................... ศาสนา............................ เลขที่บัตรประชาชน � - ���� - ����� - �� - �
สาขาวิชา...............................................คณะ....................................................ชื่ออาจารยที่ปรึกษา.......................................
2. ที่อยูตามทะเบียนบานของนิสิต(ปัจจุบัน)..................................................................................................................................
3. ที่อยูที่สามารถติดตอไดของนิสิตขณะศึกษา � บาน (ที่อยูตามขอ 2) �หอพักในมหาวิทยาลัยฯ ตึก.................................
� หอพักเอกชน เลขที่……………………………………………………………………………………………………….………...............................
4. จบการศึกษาสูงสุด ระดับ..........................................................................สาขา/สาย.................................................................
สถานศึกษา......................................................................................................................ปีการศึกษา.............................................
5. � กูยืมเงินกองทุน กยศ. ปีลาสุด...................................หรือ � กูยืมเงินกองทุน กรอ. ปีลาสุด...................................................
6. บิดาขาพเจาชื่อ......................................................................................... � ถึงแกกรรม � ยังมีชีวิตอยู อายุ..................ป
เลขที่บัตรประชาชน � - ���� - ����� - �� - � จบการศึกษาระดับ......................................................
จากสถานศึกษา.....................................................................................อาชีพ........................รายไดปีละ.........................บาท
(ไมแนนอนใหประมาณการ) เป็นเจาของที่ดิน...................ไร เชาที่ดิน.................ไร
ที่อยู............................................................................................................................................โทรศัพท……………………………
7. มารดาขาพเจาชื่อ...........................................................................................� ถึงแกกรรม � ยังมีชีวิตอยู อายุ..............ป
เลขที่บัตรประชาชน � - ���� - ����� - �� - � จบการศึกษาระดับ......................................................
จากสถานศึกษา......................................................................................อาชีพ.....................รายไดปีละ...........................บาท
(ไมแนนอนใหประมาณการ) เป็นเจาของที่ดิน.................ไร เชาที่ดิน..................ไร
ที่อยู.....................................................................................................................................โทรศัพท.....................................
8. สถานภาพสมรสของบิดามารดา � อยูรวมกัน � หยาราง � แยกกนั อยูตามอาชีพ � อื่นๆ ระบุ.........................................
9. พี่นองรวมบิดามารดารวมผูกู .......คน ชาย........ คน หญิง........ คน ขาพเจาเป็นคนที่........ มีพี่นองกําลังศึกษาอยูรวม.........คน คือ
คนที่
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา

* หมายเหตุ:ขอ 9 ในตารางใหเขียนเฉพาะพน่ี องท่กี ําลังศึกษาอยู ไมรวมตัวผูกู

10. ขาพเจาไดรับคาใชจายนอกเหนือจากคาเลาเรียน คาใชจายสวนตัวเดือนละ....................บาท คาหอพักเดือนละ....................บาท
11. ขาพเจาไดรับคาอุปการะดานการเงินจาก นาย/นาง/นางสาว/...................................................................อายุ............................ป
เลขที่บัตรประชาชน � - ���� - ����� - �� - � ความสัมพันธกับขาพเจาโดยเป็น.......................................
12. ผูปกครองที่ มิใช บิดา-มารดา ชื่อ....................................................................................................................อายุ......................ป
เลขที่บัตรประชาชน � - ���� - ����� - �� - � ความสัมพันธกับขาพเจาโดยเป็น.................................................
จบการศึกษาระดับ................จากสถานศึกษา...................................................................อาชีพ................รายไดปีละ......................บาท
(ไมแนนอนใหประมาณการ) เป็นเจาของที่ดิน...............ไร เชาที่ดิน............ไร ที่อยู...............................................โทรศัพท..................
*หมายเหตุ:ขอ 12 หากผูปกครองไมไดอุปการะนิสิต นิสิตไมจําเปนตองกรอก

(กยศ. 101 ปการศึกษา .............)
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13. นิสิตทํางานระหวางเรียนหรือไม  ทํา  ไมไดทํา
สถานที่ทํางาน..................................................................... ตั้งแตเวลา................................................ ตําแหนงงาน หรือ
หนาที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ ..........................................................................................................................................
14. นิสิตทํางานชวงปิดภาคการศึกษาหรือไม (ชวงปิดภาคการศึกษาที่ผานมา)
� ทํา � ไมไดทํา
สถานที่ทํางาน.......................................................................................... ตั้งแตเวลา........................... ตําแหนงงาน หรือ
หนาที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ ..........................................................................................................................................

ภาพถายบานของนิสิต (ภาพสี)

ภาพถายบานระยะใกลใหเห็นบานพรอมบานเลขที่

ภาพถายบานระยะไกลใหเห็นบานทั้งหลัง บริเวณรอบบาน ทองฟา และพื้นดิน

(กยศ. 101 ปการศึกษา .............)
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ขาพเจามคี วามประสงคจะขอกูยืมเงินเพื่อใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
เงินกูยืมที่ “จายเขาบัญชีของสถานศึกษา” ไดแก คาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 คาบํารุงการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ (วงเงินกูตามคาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯเรียกเก็บ)
 คาครองชีพ เดือนละ 2,400 บาท เป็นเวลา 12 เดือน รวม 28,800 บาท (ตามเกณฑของระดับอุดมศึกษา)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดนี้เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดรับรองขอความอันเปนเท็จ ขาพเจา
จะยินยอมรับผิดชอบ ตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาแลว เอกสารดังนี้
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของผูกู
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของบิดา
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของมารดา  สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของ
ผูปกครอง
 สําเนาบัตรขาราชการ และสําเนาทะเบยนบาน ของผูรับรองรายได
 หนังสือแตงตั้ ง การรับตำแหนง, สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน หนังสือรับรองเงินเดือน
 ใบแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษา (นักศึกษาชัน้ ป 1 ขอสําเนาใบ ปพ.1)  สําเนาสัญญากูยืมฯ ปีการศึกษาลาสุด
 แบบคําขอกูยืมเงินในระบบกยศ. e-studentloan (ผูกูรับรองสําเนาถูกตองและเขียนสาขาที่ตนเองเรียนอยู)
 ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา (ใหนิสิตผูขอกูยืมดําเนินการในหนา 7 หากมาจากมัธยมปลายใหอาจารยที่ปรึกษา
สถานศึกษาเดิมแสดงความเห็น)
รวมทั้งหมด...........รายการ

ลงชื่อ.................................................ผูยื่นคําขอกูยืม
วันที่............เดือน...................พ.ศ...............
คําแนะนําในการยื่นแบบคําขอกูยืมเงินกองทุน กยศ.
1. ผูยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน ตองเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการยื่นแบบคําขอกูยืมเงินใหครบถวนและถูกตอง
สมบูรณ เพื่อนําสงมหาวิทยาลัยฯ ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดอยางเครงครัด
2. ผูยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน ตองยื่นแบบคําขอกูยืมเงินผานทาง Internet ในระบบ e-Studentloan ทางเว็บไซต
www.studentloan.or.th
3. การยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน เป็นเพียงการยื่นความประสงคในการขอกูยืมเงินจากกองทุน กยศ. เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืมเงินเทานั้น มิใชการทําสัญญากูยืมเงิน
4. ผูยื่นแบบคําขอกูยืมเงินจะตองติดตามรายละเอียด ขอมูล และขาวสารของกองทุนฯ ทาง facebook :ทุนการศึกษา
มกกพส กยศกรอ และบอรดประชาสัมพันธอยูเสมอ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด

(กยศ. 101 ปการศึกษา .............)
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หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูยื่นคําขอกู
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ...................
ขาพเจา.............................................................................ตําแหนง................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................โทรศัพท..........................................
ขอรับรองวาบิดามารดาและผูปกครองของ(ผูกู) ...........................................................................................................
ชื่อ – สกุล บิดา (ของผูกู)...........................................................� ถึงแกกรรม � ยังมีชีวิตอยู อายุ..........ป
ประกอบอาชีพ........................................................ สถานที่ทํางาน...............................................................................
.....................................................................โทรศัพท.................................................มีรายไดปีละ...................................บาท
ชื่อ - สกุลมารดา(ของผูกู)..............................................................�ถึงแกกรรม � ยังมีชีวิตอยู อายุ.......ป
ประกอบอาชีพ........................................................ สถานที่ทํางาน..............................................................................
.....................................................................โทรศัพท.................................................มีรายไดปีละ....................................บาท
ผูปกครอง (ที่มิใชบิดามารดาของผูกู) .........................................................................................อายุ.............ป
ประกอบอาชีพ.......................................................... สถานที่ทํางาน................................................................................
.....................................................................โทรศัพท.................................................มีรายไดปีละ.....................................บาท
รวมรายไดสุทธิของครอบครัวปีละ........................................................บาท
ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดนเี้ ป็นความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดรับรองขอความอันเป็นเท็จ
ขาพเจาจะ ยินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
(ลงชื่อ)..................................................................
(..................................................................)
วันที่............เดือน...............................พ.ศ...............
หมายเหตุ การรับรองรายไดของครอบครัวใหบุคคลตอไปนี้เป็นผูรับรอง
1. ขาราชการทุกระดับ
2. ผูบริหารสถานศึกษาของรัฐเทานั้น
3. ผูปกครองทองถิ่นเฉพาะ ระดับกํานัน หรือผูใหญบาน
* พร อ มแนบสํา เนาบั ต รประจํา ตั ว ข า ราชการ หรื อ บั ต รประจํา ตั ว กํา นั น ผู ใ หญ บ า น และสํา เนาทะเบี ย นบ า น * พรอ มรับ รอง
สําเนาถูกตอง จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
*กรณีที่ ผูรับ รองรายไดบั ต รประจํา ตัว ขา ราชการหมดอายุ หรือ ยัง ไมไ ดรับ บั ต รประจํา ตัว ขา ราชการ ใหใ ชห ลัก ฐาน ดัง นี้
สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาหนังสือแตงตั้งการรับตําแหนง และสําเนาทะเบียนบาน
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หนังสือขอตกลงระหวางนิสิตกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
วันที่ …….... เดือน ............................พ.ศ. …………….
ขาพเจา
(นาย/นางสาว)...........................................................ชั้นปีที่.............................รหัสนิสิต........................
สาขาวิชา.........................................................................ประสงคจะขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ในปการศึกษา 2562 ขอใหคํามั่นสัญญาตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
1. ขา พเจา จะติด ตามขอมูล ขา วสารเกี่ยวกับกองทุน เงิน ใหกูยืมเพื่อการศึกษา ที่ประชาสัม พันธผานทาง เว็บไซต กยศ.
www.studentloan.or.th เว็บไซต www.kps.ku.ac.th และ facebook :ทุนการศึกษา มกกพส กยศกรอ เพื่อใหมีความรู
เรื่อง ระเบียบ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข อ ง ตลอดจนถึง ทราบข อ ม ูล ขา วสารเกี่ยวกับ การดํา เนิน งานกองท ุน ฯ
ของมหาวิท ยาลัยฯ ทาง www.kps.ku.ac.th
2. หากขา พเจ า ไม ป ฏิบัต ิต ามกํา หนดการที่ม หาวิท ยาลัย ฯ ประกาศ เช น เมื่ อถึง กํา หนดว ัน ที่น ัด หมายใหม า
รับ–สงเอกสาร,เซ็นแบบยืนยันฯ แลวไมมาหรือมาลาชา เป็นตน ขาพเจายินดีที่จะใหมหาวิทยาลัยฯ ระงับทุนที่ไดรับจากกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษาทันที
3. ข า พเจา จะต ้งั ใจศึก ษาเลา เร ีย น หากคะแนนเฉลี่ยสะสมในป ก ารศึก ษาน ั้น ต่ํา กวา 2.00 ข าพเจ ายินดีท ี่จะ
ใหมหาวิท ยาลัยฯ ระงับ ทุน ที่ไ ดรับ จากกองทุน เงิน ใหก ูยืม เพื่อการศึกษาทัน ที ตามแนวปฏิบัติข องกองทุน เงิน ใหก ูยืม เพื่อ
การศึกษา
4. ขาพเจายินดีที่จะใหการชวยเหลือและสนับสนุนงานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยฯมอบหมาย ใหขาพเจาปฏิบัติดวยความ
เต็มใจ และจะปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถ
5. ขาพเจายินดีที่จะเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ โดยเขารวมโครงการที่มีประโยชนตอสังคมและสาธารณะ
ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอปีการศึกษา เพื่อใชแนบกับแบบคําขอกูยืมฯ ในปีถัดไป
ขาพเจาไดอานรายละเอียดขางตนแลว จึงไดลงนามไวเป็นหลักฐานตอหนาผูปกครองและพยาน
**************************************************************************************
ลงชื่อ............................................................ผูกูยืม
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................... ผูปกครอง
(...........................................................)

ลงชื่อ...............................................เจาหนาที่
(................................................)
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แบบสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา .................................
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ชื่อ-สกุล ............................................................................รหัสนิสิต..................................................................................
คณะ................................................................................. สาขา........................................................................................
เบอรโทรติดตอ...................................................... ชื่ออาจารยที่ปรึกษา/อาจารยประจําคณะ..............................................

A : ตารางสัมภาษณขอมูลนิสิต
1. ลักษณะอาชีพบิดา
2. ลักษณะอาชีพมารดา
G
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท
1  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท
1
 ประเภทเจาของ เชน รานเสริมสวย ,หน.รับเหมา
2  ประเภทเจาของ เชน รานเสริมสวย ,หน.รับเหมา
2
กอสราง,คาขาย เปนตน
กอสราง,คาขาย เปนตน
 ประเภทคาขาย เชน หาบเร,แผงลอย,เชาราน เปนตน 3  ประเภทคาขาย เชน หาบเร,แผงลอย,เชาราน เปนตน 3
 รับจาง (ประเภทไดคา แรง)
4  รับจาง (ประเภทไดคา แรง)
4
 เกษตรกร (เจาของที่ดิน,เชาที่ดิน)
4  เกษตรกร (เจาของที่ดิน,เชาที่ดิน)
4
 ไมประกอบอาชีพ/แยกกันอยู/ หยาราง/ถึงแกกรรม
5  ไมประกอบอาชีพ/แยกกันอยู/ หยาราง/ถึงแกกรรม
5
3. ระดับรายไดบิดา มารดา
G
4. จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา
ผูปกครอง รวมกันตอป(ชวงรายได)
 รายไดต่ํากวา 100,000 บ.
5 4.1 กําลังศึกษา (รวมนิสิต)
G 4.2 สถานะการประกอบอาชีพ
G
 รายได 100,001 – 130,000 บ.
4  คนเดียว (ตัวนิสติ )
1  ไมไดประกอบอาชีพ
5
 รายได 130,001 – 160,000 บ.
3  2 คน
2  1 คน
4
 รายได 160,001 – 190,000 บ.
2  3 คน
3  2 คน
3
 รายได 190,001 – 200,000 บ.
1  4 คน
4  3 คน
2
 รายไดมากกวา 200,000 บ. ขึ้นไป
0  มากกวา 4 คน
5  มากกวา 3 คน
1
5. สถานภาพของบิดา/มารดา หรือผูปกครอง
G
 อยูดวยกัน
 แยกกันอยูตามอาชีพ
1
 ไมไดอยูดวยกัน หยาราง,แยกกันอยู,ขาดการติดตอกับบิดาหรือมารดา,บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม
2
(A) คะแนนรวมขอ 1-5 
(B) คะแนนสอบสัมภาษณ  3  2  1  0  -1  -2
(C) คะแนนพิเศษ.............คะแนน (ถามี) (ไมเกิน 10 คะแนน)
คะแนนรวมหลังสอบสัมภาษณ (A)+(B)+(C) 
ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาผูสัมภาษณ พรอมใหเหตุผล
ลงนามอาจารยที่ปรึกษา
 สมควรใหกยู ืม
 ไมสมควรใหกูยืม
สัมภาษณ
เพราะ............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ลายมือชื่อ
........................................................................................................................................................................................ ......................................
....................................................................................................................................................................................... (............................................)
วัน/เดือน/ป ที่สัมภาษณ
………………………….…………..

