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                  กยศ.มร.พช. 

 

     
 

นักศึกษาที�มีความประสงค์จะกู้ยมืเงิน  กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี(ให้ถูกต้องและชัดเจน 
 

1. ชื�อ      ................................................. สกุล ............................................. 
2. โปรแกรมวชิา     ....................................................................................................... 
3. คณะ(ใส่ชื	อคณะใหถู้กตอ้งและครบ) ....................................................................................................... 
4. เลขที�บัตรประจําตัวประชาชน __ - __  __  __  __-  __  __  __  __  __  -__  __  -__  (78หลกั) 
5. รหัสประจําตัวนักศึกษา    __ /__/__/__/__/__/__ /__/__/__/__/__  (7< หลกั) 
6. เบอร์โทรศัพท์   ………………………………………......... (ที�สามารถติดต่อได้) 
7. สถานภาพการกู้ ����  A.7  ผู้กู้รายใหม่ (ไม่เคยกู ้กยศ.มาก่อน)  

(ให้ทาํเครื�อง / ใน���� ����  A.<  ผู้กู้รายเก่า ภายในสถานศึกษา (เคยกู ้กยศ.)  
เพยีง 7 สถานะเท่านั(น) ����  A.8  ผู้กู้รายเก่า จากสถานศึกษาอื�น (เคยกู้ กยศ. และย้ายมาจากสถานศึกษาอื�น) 

8. รายได้ของครอบครัวต่อปี (ข้อมูลต้องตรงกบัหนังสือรับรองรายได้และแบบคาํขอกู้) ............................บาท 
9. อาชีพของครอบครัว : บิดา ...... ". ขา้ราชการ ...... $. สังกดัหน่วยงานราชการ 

 ..... 3. รับจา้งทั	วไป ...... ,. เกษตรกร ...... 5. อื	นๆ (ระบุ).................... 
  มารดา ...... ". ขา้ราชการ ...... $. สังกดัหน่วยงานราชการ 

 ..... 3. รับจา้งทั	วไป ...... ,. เกษตรกร ...... 5. อื	นๆ (ระบุ).................... 
   ผู้ปกครอง  (กรณทีี�ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบิดา-มารดา) 

   ...... ". ขา้ราชการ ...... $. สังกดัหน่วยงานราชการ 
 ..... 3. รับจา้งทั	วไป ...... ,. เกษตรกร  ...... 5. อื	นๆ (ระบุ).................... 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารที	ใชแ้นบทา้ยแบบคาํร้องขอกูย้มืเงิน  ประจาํปีการศึกษา  ............... ทุกรายการจาํนวน " ฉบบั 
1.   สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ (ผูกู้ล้งชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยตวัเอง) 
<.   สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้คํ(า (ผูค้ ํ8าประกนัเป็นพ่อ,แม่ หรือญาติเท่านั8นลงชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยตวัเอง) 

3.   สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา  (บิดาลงชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยตวัเอง) 

F.   สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา  (มารดาลงชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยตวัเอง) 

 G.    เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
        - กรณีบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือคู่สมรสของผูกู้ย้มืเงินมีรายไดป้ระจาํใหใ้ชห้นงัสือรับรองเงินเดือน/ 
สลิปเงินเดือนของบุคคลนั8นแลว้แต่กรณี 
       - กรณีบิดา มารดา ผูป้กครอง ผูย้ื	นคาํขอกูย้มืเงิน หรือคู่สมรสของผูกู้ย้มืเงินไม่มีรายไดป้ระจาํใหใ้ชห้นงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวของผูข้อ
กูย้มืเงิน (แบบ กยศ.102) และสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูรั้บรองรายได ้ (ผูรั้บรองรายไดล้งชื	อรับรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ยตวัเอง) 
H.   แผนที�บ้านผู้กู้ / ตดิรูปถ่ายบ้านผู้กู้มาด้วย (ติดรูปต่อจากแผนที	บา้นผูกู้)้ 
7.   สําเนาใบแสดงผลการเรียน   ของผู้กู้ (ผูกู้ล้งชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ยตวัเอง) 

I.   กรณีผู้กู้รายเก่า ให้แนบ  สาํเนาสญัญาปีที	ทาํครั8 งสุดทา้ยมาดว้ย หรือ กรณีที	ไม่มีสญัญาแต่เคยทาํเรื	องกูใ้หน้กัศึกษาพิมพอ์อกจาก 
อินเตอร์เน็ต WWW.studentloan.or.th  เลือก  ดูยอดหนี8   เลือกขอ้มูลการโอนเงินของผูกู้ ้(บญัชีธนาคาร) แทนได ้
9.   กรณีบิดา-มารดา / หย่าร้าง / เสียชีวติ  ให้แนบสําเนาที�เกี�ยวข้องมาด้วย (ผูกู้ล้งชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย) 
7J. กรณีผู้กู้เปลี�ยนชื�อ-สกลุ-คาํนําหน้านามใหม่  ให้แนบสําเนาที�เกี�ยวข้องมาด้วย (ผูกู้ล้งชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย) 
77. กรณีไม่ได้อยู่กบับิดา/มารดา อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองให้ส่งเอกสารของผู้ปกครองมาด้วย(ผูป้กครองลงชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย) 

 
 
 

** หากตรวจสอบแลว้พบขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือเอกสารไม่ครบ จะมีผลในการพิจารณาการกูค้รั8 งนี8  **การแต่งกายชุดนกัศึกษา / ชุดสุภาพเท่านั8น 
 

การรับรองลายมือชือให้ยดึแนว

ทางการเขยีนชือ � บรรทดั  

ตามตวัอย่างด้านล่างนี � 

สําเนาถูกต้อง 
ข้าวสวย  อร่อยจัง 

(นายข้าวสวย อร่อยจัง) 

สําเนาถูกต้อง 
ข้าวสวย  อร่อยจัง 

(นางสาวข้าวสวย อร่อยจัง) 

เอกสารทุกรายการให้เขียนตวับรรจง/ห้ามใช้นํ(ายาลบคาํผดิ/กรณีเขียนผดิ
ให้ใช้ปากกานํ(าเงนิขีดเส้นตรงทบั 7 เส้นเท่านั(น การเขียนข้อความให้เขียน
ด้วยปากกาลูกลื�นสีนํ(าเงนิเท่านั(น 
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                            กยศ.  101-1 

แบบคําขอกู้ยมืเงิน  

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา   

ประจําปีการศึกษา………………………. 

สถานศึกษา……………………………………………. 
 

โปรดกรอกข้อความด้วยตวับรรจงหรือพมิพ์ 
 

1. ชื	อ  นาย/นาง/นางสาว  …………………………………………  วนั/เดือน/ปีเกิด  ……../……../……..  อาย ุ ………  ปี 
สญัชาติ  ………………..  เชื8อชาติ  ………………  เลขที	บตัรประจาํตวัประชาชน  …………………...……………….
นกัเรียน/นกัศึกษาระดบั  …………………………..……….  ชั8นปีที	  …….  คณะ  …………………………..………… 
คะแนนเฉลี	ยสะสม  ………  รหสัประจาํตวันกัเรียน/นกัศึกษา  ………………  ชื	ออาจารยที์	ปรึกษา  …………………. 

2. ภูมิลาํเนาเดิม  เลขที	  ………  หมู่ที	  ………  ตรอก/ซอย  ……………………..  ถนน  ………………………..………. 
ตาํบล/แขวง  ……………………….  อาํเภอ/เขต  ……………………………..  จงัหวดั  ……………………………... 
รหสัไปรษณีย ์ ……………………..  โทรศพัท ์ ………………………………. 

3. ที	อยูปั่จจุบนั  เลขที	  ………  หมู่ที	  ………  ตรอก/ซอย  ……………………..  ถนน  ………………………..……….. 
ตาํบล/แขวง  ……………………….  อาํเภอ/เขต  ……………………………..  จงัหวดั  ……………………………... 
รหสัไปรษณีย ์ ……………………..  โทรศพัท ์ ………………………………. 

4. จบการศึกษาขั8นสูงสุดระดบั  …………………………..………………………  สาขา  ………………………………... 
สถานศึกษา  ……………………………………………………………………  ปีการศึกษา  ………………………..... 

5. �  เคยไดรั้บทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ชื	อทุนการศึกษา จาํนวนเงิน 

    

    

    

�  ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา 
6. �  เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื	อการศึกษา 

ครั8 งที	 ปีการศึกษา ระดบัการศึกษา ชั8นปีที	 สถานศึกษา วงเงินกู ้

      
      
      
      
      
      
      

�  ไม่เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื	อการศึกษา 

 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผูย้ื	น           

แบบคาํขอกูย้มื 
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     กยศ.  101-2 
 

7. บิดาขา้พเจา้ชื	อ  …………………………………....................……..  �  ถึงแก่กรรม  �  ยงัมีชีวติอยู ่ อาย ุ ……….. ปี 
เลขที	บตัรประจาํตวัประชาชน  ………………………………………………………………………………………….. 
จบการศึกษาขั8นสูงสุด  …………………………………….  จากสถานศึกษา  …………………………………………. 
อาชีพ �  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  ตาํแหน่ง…………..…………………………………………….… 

หนา้ที	  ……………………………………………………………………….………………… 
  �  คา้ขาย   โดยเป็น  �  เจา้ของร้าน  �  หาบเร่ �  เช่าร้าน 
   ลกัษณะสินคา้  …………………………………………………………………………………. 
  �  รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)  ………………………………………….……………………………... 
  �  เกษตรกร  ประเภท  ………………………………………………………………………………….. 
   โดย �  เป็นเจา้ของที	ดิน  รวม  ………….  ไร่  �  เช่าที	  รวม  ……ไร่ 

รายไดปี้ละ  …………………………….  บาท   (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ)  
ที	อยูปั่จจุบนั  เลขที	  ………  หมู่ที	  ………  ตรอก/ซอย  ……………………..  ถนน  ………………………................ 
ตาํบล/แขวง  ……………………….  อาํเภอ/เขต  ……………………………..  จงัหวดั  ……………………............... 
รหสัไปรษณีย ์ ……………………..  โทรศพัท ์ ………………………………. 

8. มารดาขา้พเจา้ชื	อ    …………………………………....................…  �  ถึงแก่กรรม  �  ยงัมีชีวติอยู ่  อาย ุ ………..ปี 
เลขที	บตัรประจาํตวัประชาชน  ………………………………………………………………………………………….. 
จบการศึกษาขั8นสูงสุด  …………………………………….  จากสถานศึกษา  …………………………………………. 
อาชีพ �  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  ตาํแหน่ง............................................................................. .............. 
                                      หนา้ที	  …………………………………………………………………………………………. 

  �  คา้ขาย   โดยเป็น  �  เจา้ของร้าน  �  หาบเร่ �  เช่าร้าน 
   ลกัษณะสินคา้  …………………………………………………………………………………. 
  �  รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)  ………………………………………….……………………………... 
  �  เกษตรกร  ประเภท  ………………………………………………………………………………….. 
   โดย �  เป็นเจา้ของที	ดิน  รวม  …………. ไร่  �  เช่าที	  รวม  ……ไร่ 

รายไดปี้ละ  ………………………. บาท  (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
ที	อยูปั่จจุบนั  เลขที	  ……..…  หมู่ที	  ……………  ตรอก/ซอย  ………………………….……..  ถนน  ………………. 
ตาํบล/แขวง  ……………………………….…….  อาํเภอ/เขต  ……………………………..  จงัหวดั ………………... 
รหสัไปรษณีย ์ ……………..  โทรศพัท ์ ………………………… 

9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
�  อยูด่ว้ยกนั  �  หยา่  �  แยกกนัอยูต่ามอาชีพ 
�  อื	นๆ  ระบุ  …………………………………………………………………………………………………………... 
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     กยศ.  101-M 
 

10. พี	นอ้งร่วมบิดามารดา  รวมผูกู้ย้มืมี  ……....….. คน  ชาย  ….…….. คน หญิง  ………....  คน  ขา้พเจา้เป็นคนที	  ……...          
มีพี	นอ้งกาํลงัศึกษาอยูร่วม  ……..…..  คน  คือ 

คนที	 เพศ อาย ุ ชั8นที	 สถานศึกษา 

     

     
     

     
 

11. พี	นอ้งที	ประกอบอาชีพแลว้รวม  ……..…..  คน  คือ 

คนที	 เพศ อาย ุ วฒิุการศึกษา สถานที	ทาํงาน รายไดเ้ดือนละ 

      
      
      
      
      

 
12. คู่สมรสขา้พเจา้  (ถา้มี)  ชื	อ  …………………...……..……………..  �  ถึงแก่กรรม  �  ยงัมีชีวติอยู ่ อาย ุ ……..  ปี 

เลขที	บตัรประจาํตวัประชาชน  ……………………………….………………………....………………………………. 
จบการศึกษาขั8นสูงสุด  ………………………………….  จากสถาบนัการศึกษา  ………….…………………………... 
อาชีพ �  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  ตาํแหน่ง…………..………………………………………………. 

หนา้ที	  …………………………………………………………………………………………. 
  �  คา้ขาย  โดยเป็น �  เจา้ของร้าน �  หาบเร่ �  เช่าร้าน 

ลกัษณะสินคา้  ……………………………………………………………………...………….. 
  �  รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)  ……………………………….…………………….………………….. 
  �  เกษตรกร  ประเภท  ………………………………………………………………………………….. 

โดย �  เป็นเจา้ของที	ดิน  รวม  ………….….  ไร่ �  เช่าที	  รวม  ………….….  ไร่ 
รายไดปี้ละ  ……………………….  บาท  (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
ที	อยูปั่จจุบนั  เลขที	  …..……  หมู่ที	  ………  ตรอก/ซอย  ……………...……………..  ถนน  ………………………. 
ตาํบล/แขวง  ……………………….……….  อาํเภอ/เขต  ……………………………..  จงัหวดั  ……………………. 
รหสัไปรษณีย ์ ……………..  โทรศพัท ์ ………………………… 

"M. ขา้พเจา้ไดรั้บค่าใชจ่้ายเดือนละ  …………………….  บาท  (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
",. ขา้พเจา้ไดรั้บการอุปการะดา้นการเงินจาก  ………………………………………………………………………...…… 

เลขที	บตัรประจาํตวัประชาชน  …………………………………………………………………………………...…….. 
มีความสมัพนัธ์กบัขา้พเจา้โดยเป็น  ……………………………………………………………………………...……... 
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     กยศ.  101-, 
"O. ผูป้กครอง  (กรณีที	ไม่ใช่บิดา  มารดา  หรือพี	นอ้งร่วมบิดามารดา  หรือคู่สมรส) 
ชื	อ  ………………………………..  สกลุ  ……………………………..  เกี	ยวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น  …………………..... 
เลขที	บตัรประจาํตวัประชาชน  ……………………………………………………………………………………………….. 
จบการศึกษาขั8นสูงสุด  …………….  จากสถานศึกษา  …………………………………………………………..…………... 
อาชีพ �  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  ตาํแหน่ง…………..…………………………………………………………. 

หนา้ที	  ……………………………………………………………………………………………………. 
 �  คา้ขาย  โดยเป็น �  เจา้ของร้าน  �  หาบเร่ �  เช่าร้าน 
  ลกัษณะสินคา้ ……………………………………………………………………………………………. 
 �  รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)  ………………………………………….………………………………………... 
 �  เกษตรกร  ประเภท  …………………………………………………………………………………………….. 
  โดย �  เป็นเจา้ของที	ดิน  รวม  ……..…….….....  ไร่ �  เช่าที	รวม  ………………....…..….  ไร่ 
 �  อื	นๆ (ระบุ...................................................................................................) 

รายไดปี้ละ  …………………………….  บาท  (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
ที	อยูปั่จจุบนั  เลขที	  ………  หมู่ที	  ………  ตรอก/ซอย  ……………………..  ถนน  ………………………..………. 
ตาํบล/แขวง  ……………………….  อาํเภอ/เขต  ……………………………..  จงัหวดั  ……………………………. 
รหสัไปรษณีย ์ ……………………..  โทรศพัท ์ ………………………………. 

"P. ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูย้มืเงินเพื	อใชจ่้ายในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื	อการศึกษา  ดงันี8  
16.1.  เงินกูย้มืที	จ่ายเขา้บญัชีของสถานศึกษา  ไดแ้ก่  ค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายที	เกี	ยวเนื	องกบัการศึกษา* 
 
 
 
 
 
 
 
"P.$  เงินกูย้มืที	จ่ายเขา้บญัชีของนกัเรียน/นกัศึกษา  ไดแ้ก่  ค่าครองชีพ  (ค่าที	พกัและค่าใชจ่้ายส่วนตวั)  โดยใหกู้ต้ามวงเงิน 
ที	กาํหนดไว ้ในแต่ละรายและในแต่ละระดบัการศึกษา* 

16.2.1  ค่าครองชีพ  เดือนละ  ………………….  บาท  เป็นเวลา  ………………..  เดือน  

16.1  และ  16.2  รวมเป็นเงินทั8งสิ8น  (บาท)  

 
หากขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหกู้ย้มืเพื	อการศึกษา  ขา้พเจา้มีความประสงคเ์บิกจ่ายจาก 

ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั  (มหาชน)  สาขา  …………………..……………จงัหวดั…………………..……………………….. 
  ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ขอ้ความทั8งหมดนี8 เป็นความจริง หากปรากฎภายหลงัว่าไดมี้การรับรอง
ขอ้ความอนัเป็นเท็จ  ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบความเสียหายที	อาจเกิดขึ8นแก่กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื	อการศึกษา  พร้อมนี8   
ขา้พเจา้  ไดแ้นบเอกสารต่างๆ  เพื	อประกอบการพิจารณาแลว้  จาํนวน  ………….  รายการ 
 

ลงชื	อ  ……………………………………. 
                   (…………..………………………) 

วนัที	  ……  เดือน  …………พ.ศ………. 
 

*ตามที�ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เรื�อง กาํหนดขอบเขตการให้กู้ยมืเงนิเพื�อการศึกษาประจาํปีการศึกษานั(นๆ

                   

ภาคเรียนที	 " ภาคเรียนที	 $ รวม 

16.1.1  ค่าเล่าเรียนตามที	สถานศึกษาเรียกเก็บ    

16.1.2  ค่าใชจ่้ายที	เกี	ยวเนื	องกบัการศึกษาตามที	         
สถานศึกษาเรียกเก็บ 

- - - 

                                                                                                                 16.1  รวม  
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 
 
 

                           วนัที	  ………  เดือน  ………….……  พ.ศ.  ………… 
  ขา้พเจา้  …………………………………………………………  ตาํแหน่ง  …………………………… 
สถานที	ทาํงาน  ……………………………………..…………………….  เลขที	  …………………..  หมู่ที	  ………………. 
ตรอก/ซอย ……………………..…………… ถนน …………………….……………ตาํบล/แขวง ……………..…….…… 
อาํเภอ/เขต  …………………………..……..  จงัหวดั  …………….……  รหสัไปรษณีย ์ ……….….  โทรศพัท ์……….… 
ขอรับรองวา่  บิดาของ  ……………………………………………………     �  ถึงแก่กรรม                �  ยงัมีชีวติอยู ่  
ประกอบอาชีพ  …………………..……..……………   สถานที	ทาํงาน  ………………………...…..………...…………… 
เลขที	  ………  หมู่ที	  ………  ตรอก/ซอย  …………………..………….….…..  ถนน  …………………………………… 
ตาํบล/แขวง  ………………………..….  อาํเภอ/เขต  …………..………………..  จงัหวดั  ………………………………. 
รหสัไปรษณีย ์ …………………..……..…..  โทรศพัท ์ …………….. ………  มีรายไดปี้ละ …………………..…..…บาท 

มารดาของ  ……………………………………… …              �  ถึงแก่กรรม                �  ยงัมีชีวติอยู ่  
ประกอบอาชีพ  ……………………………………..สถานที	ทาํงาน  ………………............................................................ 
เลขที	  ………  หมู่ที	  ………  ตรอก/ซอย  ……………………..……….….…..  ถนน  ………………………..………… 
ตาํบล/แขวง  …………………..……….. … อาํเภอ/เขต  ………………………..……..  จงัหวดั  ………………………… 
รหสัไปรษณีย ์ ……………  โทรศพัท ์ ……………………………. …………มีรายไดปี้ละ  ………………บาท 

ผูป้กครองของ  (ที	ไม่ใช่บิดา-มารดา)  ของ  ………….…...……… �  ถึงแก่กรรม             �  ยงัมีชีวติอยู ่  
ประกอบอาชีพ  ………………………………………………สถานที	ทาํงาน  ……………………………...………………. 
เลขที	  ………  หมู่ที	  ………  ตรอก/ซอย  ……………………….………...…..  ถนน  ……………………………………. 
ตาํบล/แขวง  …………………..……….  อาํเภอ/เขต  …………………..…………..  จงัหวดั  …………………………….. 
รหสัไปรษณีย ์ ………… โทรศพัท ์ ………………………………….. …...    มีรายไดปี้ละ  ………….……….………บาท  
 ขา้พเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าขอ้ความดังกล่าวขา้งตนัเป็นความจริง หากปรากฎภายหลงัว่าได้มีการรับรอง
ขอ้ความอนัเป็นเท็จ  ขา้พเจา้ยนิยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที	อาจเกิดขึ8นแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื	อการศึกษา 
 

       ลงชื	อ……………………………………….. 
         (…………………………..…………) 

      ตาํแหน่ง  …………………………………... 
 
หมายเหตุ      :     การรับรองรายไดข้องครอบครัวใหบุ้คคลดงัต่อไปนี8 เป็นผูรั้บรอง 

". ขา้ราชการระดบั  5  ขึ8นไป  หรือตาํแหน่งเทียบเท่า  หากรับราชการทหารหรือตาํรวจ  ตอ้งมี
ยศตั8งแต่พนัตรีหรือพนัตาํรวจตรี  ขึ8นไป 

$.  หวัหนา้สถานศึกษาที	ผูข้อกูย้มืศึกษาอยู ่
M.  ผูป้กครองทอ้งถิ	นระดบัผูใ้หญ่บา้นขึ8นไป   
4. (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตาํแหน่งอื	นที	นอกเหนือจากนี8 ไม่สามารถ

รับรองได)้ 
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หนังสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที�ปรึกษา 

 
 

วนัที	  ………  เดือน  ………………………  พ.ศ.  …………. 
 

 ขา้พเจา้  …………………………………………………………  ตาํแหน่ง  ……………………………………... 
ทาํการสอนประจาํชั8น / ภาควชิา / สาขา  …………………………………………………………………………………… 
คณะ  ……………………………………………………  สถานที	ทาํการสอน  ……..มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์…….. 
เป็นอาจารยแ์นะแนว / อาจารยที์	ปรึกษา  ของ  ……………………………………………………………………………... 
นกัศึกษา  ชั8นปีที	  ………  ภาควชิา / สาขาวชิา  ……………………………………………………………………………. 
คณะ  ……………………………………………………  สถานศึกษา  ………....มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์……..….. 
 
 ความเห็นของอาจารยแ์นะแนว / อาจารยที์	ปรึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื	อ  ……………………………………. 
         (…………………………………) 

ตาํแหน่ง  ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารฉบบันี( คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยมื    จะเป็นผู้ให้ความคิดเห็น 
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      เพิ	มเติม  กยศ. แผนที	บา้นผูกู้ ้  พร้อมติดรูปถ่ายบา้นผูกู้ ้(รูปถ่ายตอ้งมีเลขที	บา้นตามทะเบียนบา้นผูกู้อ้าศยัอยูด่ว้ย) 
ใหน้กัศึกษาผูย้ื	นกู ้กยศ. วาดแผนที	จากบา้นถึงสถานศึกษาพอสงัเขป (กรณีอยูต่่างอาํเภอ/จงัหวดัใหว้าดจากตวัอาํเภอ/เมืองนั8น) 

 

นาย/นาง/นางสาว/ยศ./........................................... เลขที	บตัรประจาํตวัประชาชน   .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../... 
อยูบ่า้นเลขที	.........หมู่ที	......ตรอก/ซอย.................................ถนน...................................ตาํบล/แขวง........................... 
อาํเภอ/เขต.....................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์................โทรศพัท.์...................... 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายบา้นผูกู้ ้(ถา้ติดแนวตั8งไม่ไดใ้หติ้ดแนวนอน) 
 


