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ตัวอย่ างกรอกค่ าเล่ าเรี ยนและการกรอกรายได้ ครอบครั ว
ค่ าเล่ าเรียน (ภาค ปกติ)
. ค่าเล่าเรี ยนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน
. ค่าเล่าเรี ยนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน
(. ค่าเล่าเรี ยนคณะครุ ศาสตร์
จํานวน
+. ค่าเล่าเรี ยนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาํ นวน
*. ค่าเล่าเรี ยนคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน
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ค่ าเล่ าเรียน (ภาค กศ.ปช.)
. ค่าเล่าเรี ยนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน
. ค่าเล่าเรี ยนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน
(. ค่าเล่าเรี ยนคณะครุ ศาสตร์
จํานวน
+. ค่าเล่าเรี ยนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาํ นวน
*. ค่าเล่าเรี ยนคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน

บาท)

ยกตัวอย่ างการกรอกของคณะครุศาสตร์
เงินกู้ยมื ทีจ$ ่ ายเข้ าบัญชีของสถานศึกษา ได้ แก่ ค่ าเล่ าเรียนและค่ าใช้ จ่ายทีเ$ กีย$ วเนื$องกับการศึกษา*

16.1.1 ค่าเล่าเรี ยนตามที4สถานศึกษาเรี ยกเก็บ
16.1.2 ค่าใช้จ่ายที4เกี4ยวเนื4องกับการศึกษา
ตามที4 สถานศึกษาเรี ยกเก็บ

รวม
(ภ. +ภ. )

ภาคเรี ยนที4

ภาคเรี ยนที4
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16.1 รวม

(,

). เงินกูย้ มื ที4จ่ายเข้าบัญชีของนักเรี ยน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที4พกั และค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กตู้ ามวงเงิน
ที4กาํ หนดไว้ ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา*
16.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ ,

บาท เป็ นเวลา

16.1 และ 16.2 รวมเป็ นเงินทัBงสิBน (บาท)

เดือน
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กยศ. 102

การกรอกรายได้ ครอบครั วข้ อมูลทีตรงกันมีดงั นี
1. แบบคําขอกูย้ มื เงิน กยศ. ที4ปริB นออกมาจากอินเตอร์ เน็ต ตัวอย่าง รายได้บิดา+มารดา
ได้ , ปี ต่อปี
2. เอกสารแบบฟอร์ มคําขอกูย้ มื กยศ. - อาจแยกเป็ น บิดามีรายได้ต่อปี * . บาท มารดา
มีรายได้ ต่อปี * . บาท ห้ ามเขียนบิดากับมารดาคนละ 122,222 เด็ดขาดมิฉะนั6นจะมีรายได้ ครอบครั ว
722,222 บาท (ซึ$งทําให้ รายได้ ครอบครัวผิด.)
3. เอสารแบบฟอร์ มหนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวของผูข้ อกู้ กยศ.
รวมกันได้ = 100. ซึB งตรงกับ
ขอรับรองว่า บิดาของ นาย สมศักดิL มณี สอน มีรายได้ปีละ 50, บาท
แบบคําขอกูย้ มื เงิน กยศ. ที4ปริB นจาก
อินเตอร์ เน็ต
มารดาของ นาย สมศักดิL มณี สอน มีรายได้ปีละ 50, บาท
ผูป้ กครอง คือ (กรณี อยูก่ บั บิดามารดไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลผูป้ กครอง)
(กรณี อยูก่ บั ญาติไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลพ่อแม่กรอกเฉพาะข้อมูลผูป้ กครอง)
ผู้ปกครอง คือ กรณีทไม่
ี มีทงบิ
ั ดาและมารดา
หมายเหตุ : ข้ อมูลทีก$ รอกรายได้ ครอบครัวทั6ง < ข้ อ ต้ องตรงกัน

ผู้คาประกั
ํ
นในการทําเรื องกู้ยมื เงิน กยศ.
1. บิดาหรื อมารดาเท่ านัน
2. กรณี ทีไม่ มีทังบิดาและมารดาเลียงดูให้ ใช้ ญาติเป็ นผู้คาประกั
ํ
น
(ห้ ามใช้ ผ้ ใู หญ่ เด็ดขาด)

