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กยศ.มร.พช.
เอกสารทุกรายการให้ เขียนตัวบรรจง/ห้ ามใช้ นํา( ยาลบคําผิด/กรณีเขียนผิด
ให้ ใช้ ปากกานํา( เงินขีดเส้ นตรงทับ 7 เส้ นเท่ านั(น การเขียนข้ อความให้ เขียน
ด้ วยปากกาลูกลืนสีนํา( เงินเท่ านั(น

นักศึกษาทีมีความประสงค์ จะกู้ยมื เงิน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนีใ( ห้ ถูกต้ องและชั ดเจน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื อ
................................................. สกุล .............................................
โปรแกรมวิชา
.......................................................................................................
คณะ(ใส่ชือคณะให้ถูกต้องและครบ) .......................................................................................................
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __- __ __ __ __ __ -__ __ -__ (78หลัก)
รหัสประจําตัวนักศึกษา
__ /__/__/__/__/__/__ /__/__/__/__/__ (7< หลัก)
เบอร์ โทรศัพท์
………………………………………......... (ทีสามารถติดต่ อได้ )
สถานภาพการกู้
A.7 ผู้ก้ ูรายใหม่ (ไม่เคยกู้ กยศ.มาก่อน)
(ให้ ทาํ เครือง / ใน
A.< ผู้ก้ ูรายเก่ า ภายในสถานศึกษา (เคยกู้ กยศ.)
เพียง 7 สถานะเท่ านั(น)
A.8 ผู้ก้ ูรายเก่ า จากสถานศึกษาอืน (เคยกู้ กยศ. และย้ายมาจากสถานศึกษาอืน)
8. รายได้ ของครอบครัวต่ อปี (ข้อมูลต้องตรงกับหนังสือรับรองรายได้และแบบคําขอกู้)
............................บาท
9. อาชีพของครอบครัว : บิดา
...... ". ข้าราชการ
...... $. สังกัดหน่วยงานราชการ
..... 3. รับจ้างทัวไป
...... ,. เกษตรกร
...... 5. อืนๆ (ระบุ)....................
มารดา ...... ". ข้าราชการ
...... $. สังกัดหน่วยงานราชการ
..... 3. รับจ้างทัวไป
...... ,. เกษตรกร
...... 5. อืนๆ (ระบุ)....................
ผู้ปกครอง (กรณีทไม่
ี ได้ อยู่ในความดูแลของบิดา-มารดา)
...... ". ข้าราชการ
...... $. สังกัดหน่วยงานราชการ
..... 3. รับจ้างทัวไป
...... ,. เกษตรกร
...... 5. อืนๆ (ระบุ)....................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารทีใช้แนบท้ายแบบคําร้องขอกูย้ มื เงิน ประจําปี การศึกษา ............... ทุกรายการจํานวน " ฉบับ
การรับรองลายมือชือให้ ยดึ แนว
สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนาทะเบียนบ้ าน ของผู้ก้ ู (ผูก้ ลู้ งชือรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตัวเอง)
ทางการเขียนชือ บรรทัด
สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนาทะเบียนบ้ าน ของผู้คาํ( (ผูค้ 8าํ ประกันเป็ นพ่อ,แม่ หรื อญาติเท่านั8นลงชือรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตัวเอง)
ตามตัวอย่ างด้ านล่ างนี
สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนาทะเบียนบ้ าน ของบิดา (บิดาลงชือรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตัวเอง)
สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนาทะเบียนบ้ าน ของมารดา (มารดาลงชือรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตัวเอง)
สําเนาถูกต้ อง
สําเนาถูกต้ อง
G. เอกสารประกอบการรับรองรายได้
ข้ าวสวย อร่ อยจัง
ข้ าวสวย อร่ อยจัง

1.
<.
3.
F.

- กรณี บิดา มารดา ผูป้ กครอง หรื อคู่สมรสของผูก้ ยู้ มื เงินมีรายได้ประจําให้ใช้หนังสื อรับรองเงินเดือน/ (นายข้ าวสวย อร่ อยจัง) (นางสาวข้ าวสวย อร่ อยจัง)
สลิปเงินเดือนของบุคคลนั8นแล้วแต่กรณี
- กรณี บิดา มารดา ผูป้ กครอง ผูย้ นคํ
ื าขอกูย้ มื เงิน หรื อคู่สมรสของผูก้ ยู้ มื เงินไม่มีรายได้ประจําให้ใช้หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวของผูข้ อ
กูย้ มื เงิน (แบบ กยศ.102) และสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผูร้ ับรองรายได้ (ผูร้ ับรองรายได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตัวเอง)

H. แผนทีบ้ านผู้ก้ ู / ติดรู ปถ่ ายบ้ านผู้ก้ ูมาด้ วย (ติดรู ปต่อจากแผนทีบ้านผูก้ )ู้
7. สําเนาใบแสดงผลการเรียน ของผู้ก้ ู (ผูก้ ลู้ งชือรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตัวเอง)
I. กรณีผู้ก้ ูรายเก่ า ให้ แนบ สําเนาสัญญาปี ทีทําครั8งสุดท้ายมาด้วย หรื อ กรณี ทีไม่มีสญ
ั ญาแต่เคยทําเรื องกูใ้ ห้นกั ศึกษาพิมพ์ออกจาก
อินเตอร์เน็ต WWW.studentloan.or.th เลือก ดูยอดหนี8 เลือกข้อมูลการโอนเงินของผูก้ ู้ (บัญชีธนาคาร) แทนได้
9. กรณีบิดา-มารดา / หย่ าร้ าง / เสียชีวติ ให้ แนบสําเนาทีเกียวข้ องมาด้ วย (ผูก้ ลู้ งชือรับรองสําเนาถูกต้องด้วย)
7J. กรณีผู้ก้ ูเปลียนชือ-สกุล-คํานําหน้ านามใหม่ ให้ แนบสําเนาทีเกียวข้ องมาด้ วย (ผูก้ ลู้ งชือรับรองสําเนาถูกต้องด้วย)
77. กรณีไม่ ได้ อยู่กบั บิดา/มารดา อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองให้ ส่งเอกสารของผู้ปกครองมาด้ วย(ผูป้ กครองลงชือรับรองสําเนาถูกต้องด้วย)
** หากตรวจสอบแล้วพบข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อเอกสารไม่ครบ จะมีผลในการพิจารณาการกูค้ รั8งนี8 **การแต่งกายชุ ดนักศึกษา / ชุดสุ ภาพเท่านั8น
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แบบคําขอกู้ยมื เงิน
กองทุนเงินให้ ก้ ูยมื เพือการศึกษา
ประจําปี การศึกษา……………………….
สถานศึกษา…………………………………………….

ติดรู ปถ่าย
ของผูย้ นื
แบบคําขอกูย้ มื

โปรดกรอกข้ อความด้ วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
1. ชือ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………… วัน/เดือน/ปี เกิด ……../……../…….. อายุ ……… ปี
สัญชาติ ……………….. เชื8อชาติ ……………… เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน …………………...……………….
นักเรี ยน/นักศึกษาระดับ …………………………..………. ชั8นปี ที ……. คณะ …………………………..…………
คะแนนเฉลียสะสม ……… รหัสประจําตัวนักเรี ยน/นักศึกษา ……………… ชืออาจารย์ทีปรึ กษา ………………….
2. ภูมิลาํ เนาเดิม เลขที ……… หมูท่ ี ……… ตรอก/ซอย …………………….. ถนน ………………………..……….
ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด ……………………………...
รหัสไปรษณี ย ์ …………………….. โทรศัพท์ ……………………………….
3. ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที ……… หมู่ที ……… ตรอก/ซอย …………………….. ถนน ………………………..………..
ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด ……………………………...
รหัสไปรษณี ย ์ …………………….. โทรศัพท์ ……………………………….
4. จบการศึกษาขั8นสูงสุดระดับ …………………………..……………………… สาขา ………………………………...
สถานศึกษา …………………………………………………………………… ปี การศึกษา ……………………….....
5.
เคยได้รับทุนการศึกษา
ปี การศึกษา

6.
ครั8งที

ประเภท

ชือทุนการศึกษา

จํานวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือการศึกษา
ปี การศึกษา

ระดับการศึกษา

ชั8นปี ที

ไม่เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือการศึกษา

สถานศึกษา

วงเงินกู้
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7. บิดาข้าพเจ้าชือ …………………………………....................…….. ถึงแก่กรรม ยังมีชีวติ อยู่ อายุ ……….. ปี
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน …………………………………………………………………………………………..
จบการศึกษาขั8นสูงสุด ……………………………………. จากสถานศึกษา ………………………………………….
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง…………..…………………………………………….…
หน้าที ……………………………………………………………………….…………………
ค้าขาย
โดยเป็ น
เจ้าของร้าน
หาบเร่
เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ………………………………………………………………………………….
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ………………………………………….……………………………...
เกษตรกร ประเภท …………………………………………………………………………………..
โดย
เป็ นเจ้าของทีดิน รวม …………. ไร่
เช่าที รวม ……ไร่
รายได้ปีละ ……………………………. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที ……… หมู่ที ……… ตรอก/ซอย …………………….. ถนน ………………………................
ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด ……………………...............
รหัสไปรษณี ย ์ …………………….. โทรศัพท์ ……………………………….
8. มารดาข้าพเจ้าชือ …………………………………....................… ถึงแก่กรรม ยังมีชีวติ อยู่ อายุ ………..ปี
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน …………………………………………………………………………………………..
จบการศึกษาขั8นสูงสุด ……………………………………. จากสถานศึกษา ………………………………………….
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง............................................................................. ..............
หน้าที ………………………………………………………………………………………….
ค้าขาย
โดยเป็ น
เจ้าของร้าน
หาบเร่
เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ………………………………………………………………………………….
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ………………………………………….……………………………...
เกษตรกร ประเภท …………………………………………………………………………………..
โดย
เป็ นเจ้าของทีดิน รวม …………. ไร่
เช่าที รวม ……ไร่
รายได้ปีละ ………………………. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที ……..… หมู่ที …………… ตรอก/ซอย ………………………….…….. ถนน ……………….
ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด ………………...
รหัสไปรษณี ย ์ …………….. โทรศัพท์ …………………………
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูด่ ว้ ยกัน
หย่า
แยกกันอยูต่ ามอาชีพ
อืนๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………...
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10. พีน้องร่ วมบิดามารดา รวมผูก้ ยู้ มื มี ……....….. คน ชาย ….…….. คน หญิง ……….... คน ข้าพเจ้าเป็ นคนที ……...
มีพีน้องกําลังศึกษาอยูร่ วม ……..….. คน คือ
คนที

เพศ

อายุ

ชั8นที

สถานศึกษา

11. พีน้องทีประกอบอาชีพแล้วรวม ……..….. คน คือ
คนที

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

สถานทีทํางาน

รายได้เดือนละ

12. คู่สมรสข้าพเจ้า (ถ้ามี) ชือ …………………...……..…………….. ถึงแก่กรรม ยังมีชีวติ อยู่ อายุ …….. ปี
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ……………………………….………………………....……………………………….
จบการศึกษาขั8นสูงสุด …………………………………. จากสถาบันการศึกษา ………….…………………………...
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง…………..……………………………………………….
หน้าที ………………………………………………………………………………………….
ค้าขาย โดยเป็ น
เจ้าของร้าน
หาบเร่
เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ……………………………………………………………………...…………..
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ……………………………….…………………….…………………..
เกษตรกร ประเภท …………………………………………………………………………………..
โดย
เป็ นเจ้าของทีดิน รวม ………….…. ไร่
เช่าที รวม ………….…. ไร่
รายได้ปีละ ………………………. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที …..…… หมู่ที ……… ตรอก/ซอย ……………...…………….. ถนน ……………………….
ตําบล/แขวง ……………………….………. อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด …………………….
รหัสไปรษณี ย ์ …………….. โทรศัพท์ …………………………
"M. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรี ยน)
",. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ………………………………………………………………………...……
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน …………………………………………………………………………………...……..
มีความสัมพันธ์กบั ข้าพเจ้าโดยเป็ น ……………………………………………………………………………...……...
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"O. ผูป้ กครอง (กรณี ทีไม่ใช่บิดา มารดา หรื อพีน้องร่ วมบิดามารดา หรื อคู่สมรส)
ชือ ……………………………….. สกุล …………………………….. เกียวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็ น ………………….....
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………………..
จบการศึกษาขั8นสูงสุด ……………. จากสถานศึกษา …………………………………………………………..…………...
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง…………..………………………………………………………….
หน้าที …………………………………………………………………………………………………….
ค้าขาย โดยเป็ น
เจ้าของร้าน
หาบเร่
เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า …………………………………………………………………………………………….
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ………………………………………….………………………………………...
เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………………………..
โดย
เป็ นเจ้าของทีดิน รวม ……..…….…..... ไร่ เช่าทีรวม ………………....…..…. ไร่
อืนๆ (ระบุ...................................................................................................)
รายได้ปีละ ……………………………. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที ……… หมู่ที ……… ตรอก/ซอย …………………….. ถนน ………………………..……….
ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด …………………………….
รหัสไปรษณี ย ์ …………………….. โทรศัพท์ ……………………………….
"P. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูย้ มื เงินเพือใช้จ่ายในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือการศึกษา ดังนี8
16.1. เงินกูย้ มื ทีจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการศึกษา*
ภาคเรี ยนที " ภาคเรี ยนที $
รวม
16.1.1 ค่าเล่าเรี ยนตามทีสถานศึกษาเรี ยกเก็บ
16.1.2 ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการศึกษาตามที
สถานศึกษาเรี ยกเก็บ

-

-

-

16.1 รวม
"P.$ เงินกูย้ มื ทีจ่ายเข้าบัญชีของนักเรี ยน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กตู้ ามวงเงิน
ทีกําหนดไว้ ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา*
16.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ …………………. บาท เป็ นเวลา ……………….. เดือน
16.1 และ 16.2 รวมเป็ นเงินทั8งสิ8น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กยู้ มื เพือการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายจาก
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขา …………………..……………จังหวัด…………………..………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั8งหมดนี8 เป็ นความจริ ง หากปรากฎภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสี ยหายที อาจเกิ ดขึ8นแก่กองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพือการศึ กษา พร้อมนี8
ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารต่างๆ เพือประกอบการพิจารณาแล้ว จํานวน …………. รายการ
ลงชือ …………………………………….
(…………..………………………)
วันที …… เดือน …………พ.ศ……….
*ตามทีระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพือการศึกษา เรือง กําหนดขอบเขตการให้ ก้ ูยมื เงินเพือการศึกษาประจําปี การศึกษานั(นๆ
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กยศ. 102
หนังสือรับรองรายได้ ของครอบครัวผู้ขอกู้

วันที ……… เดือน ………….…… พ.ศ. …………
ข้าพเจ้า ………………………………………………………… ตําแหน่ง ……………………………
สถานทีทํางาน ……………………………………..……………………. เลขที ………………….. หมู่ที ……………….
ตรอก/ซอย ……………………..…………… ถนน …………………….……………ตําบล/แขวง ……………..…….……
อําเภอ/เขต …………………………..…….. จังหวัด …………….…… รหัสไปรษณี ย ์ ……….…. โทรศัพท์ ……….…
ขอรับรองว่า บิดาของ ……………………………………………………
ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ …………………..……..…………… สถานทีทํางาน ………………………...…..………...……………
เลขที ……… หมู่ที ……… ตรอก/ซอย …………………..………….….….. ถนน ……………………………………
ตําบล/แขวง ………………………..…. อําเภอ/เขต …………..……………….. จังหวัด ……………………………….
รหัสไปรษณี ย ์ …………………..……..….. โทรศัพท์ …………….. ……… มีรายได้ปีละ …………………..…..…บาท
มารดาของ ……………………………………… …
ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ ……………………………………..สถานทีทํางาน ………………............................................................
เลขที ……… หมู่ที ……… ตรอก/ซอย ……………………..……….….….. ถนน ………………………..…………
ตําบล/แขวง …………………..……….. … อําเภอ/เขต ………………………..…….. จังหวัด …………………………
รหัสไปรษณี ย ์ …………… โทรศัพท์ ……………………………. …………มีรายได้ปีละ ………………บาท
ผูป้ กครองของ (ทีไม่ใช่บิดา-มารดา) ของ ………….…...……… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ ………………………………………………สถานทีทํางาน ……………………………...……………….
เลขที ……… หมู่ที ……… ตรอก/ซอย ……………………….………...….. ถนน …………………………………….
ตําบล/แขวง …………………..………. อําเภอ/เขต …………………..………….. จังหวัด ……………………………..
รหัสไปรษณี ย ์ ………… โทรศัพท์ ………………………………….. …... มีรายได้ปีละ ………….……….………บาท
ข้าพเจ้าขอรั บรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างตันเป็ นความจริ ง หากปรากฎภายหลังว่าได้มีการรั บรอง
ข้อความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ8นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือการศึกษา
ลงชือ………………………………………..
(…………………………..…………)
ตําแหน่ง …………………………………...
หมายเหตุ

: การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี8เป็ นผูร้ ับรอง
". ข้าราชการระดับ 5 ขึ8นไป หรื อตําแหน่งเทียบเท่า หากรับราชการทหารหรื อตํารวจ ต้องมี
ยศตั8งแต่พนั ตรี หรื อพันตํารวจตรี ขึ8นไป
$. หัวหน้าสถานศึกษาทีผูข้ อกูย้ มื ศึกษาอยู่
M. ผูป้ กครองท้องถินระดับผูใ้ หญ่บา้ นขึ8นไป
4. (ส่ วนพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ นายกเทศมนตรี หรื อตําแหน่ งอืนที นอกเหนื อจากนี8 ไม่สามารถ
รับรองได้)
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กยศ. 103
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ แนะแนว / อาจารย์ ทปรึ
ี กษา

วันที ……… เดือน ……………………… พ.ศ. ………….
ข้าพเจ้า ………………………………………………………… ตําแหน่ง ……………………………………...
ทําการสอนประจําชั8น / ภาควิชา / สาขา ……………………………………………………………………………………
คณะ …………………………………………………… สถานทีทําการสอน ……..มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์……..
เป็ นอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ทีปรึ กษา ของ ……………………………………………………………………………...
นักศึกษา ชั8นปี ที ……… ภาควิชา / สาขาวิชา …………………………………………………………………………….
คณะ …………………………………………………… สถานศึกษา ………....มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์……..…..
ความเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ทีปรึ กษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ …………………………………….
(…………………………………)
ตําแหน่ง …………………………………

หมายเหตุ

: เอกสารฉบับนี( คณะกรรมการสัมภาษณ์ ผู้ก้ ูยมื จะเป็ นผู้ให้ ความคิดเห็น
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เพิมเติม กยศ. แผนทีบ้านผูก้ ู้ พร้อมติดรู ปถ่ายบ้านผูก้ ู้ (รู ปถ่ายต้องมีเลขทีบ้านตามทะเบียนบ้านผูก้ อู้ าศัยอยูด่ ว้ ย)
ให้นกั ศึกษาผูย้ นกู
ื ้ กยศ. วาดแผนทีจากบ้านถึงสถานศึกษาพอสังเขป (กรณีอยูต่ ่างอําเภอ/จังหวัดให้วาดจากตัวอําเภอ/เมืองนั8น)

นาย/นาง/นางสาว/ยศ./........................................... เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../...
อยูบ่ า้ นเลขที.........หมู่ที......ตรอก/ซอย.................................ถนน...................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ................โทรศัพท์.......................

รู ปถ่ายบ้านผูก้ ู้ (ถ้าติดแนวตั8งไม่ได้ให้ติดแนวนอน)

