
    กยศ.101 
แบบคำขอกู้ยืมเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา………………………….. 

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน  ดังนี้ 
   ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  (กยศ.เดิม) 
  ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 
 

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 
1. ชื่อนาย/นาง/นางสาว…………………………………….................วัน/เดือน/ปีเกิด………/………../……..อายุ……...………....ป ี
    สัญชาติ……………..เชื้อชาติ……………………..เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน………………...…………………………………… 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา……..……..............ชั้นปีที่………คณะ……………………..……………...........................

สาขาวิชา……………………………………………...................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้…..…...............            
รหัสประจำตัวนักศึกษา……………..………………………………………….ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา……………………………………. 

2.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี…………หมู่ที…่………ตรอก/ซอย………………………….ถนน……………………………………… 
     ตำบล/แขวง………………………..อำเภอ/เขต…………………………...............จังหวัด……………………………………………… 
      รหสัไปรษณีย…์…………………..โทรศัพท…์…………………………… 
3.  ที่อยู่ปัจจุบันทีเ่ลขที…่………หมู่ที…่………ตรอก/ซอย………………………….ถนน……………………………. 
     ตำบล/แขวง………………………..อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………………………. 
     รหัสไปรษณีย…์…………………..โทรศัพท…์…………………………… 
4.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
       เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก.......................................................................................... ...... 
       คณะ........................................................................ สาขาวิชา .................................................................  
       ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
5.      เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จำนวนเงิน 
    
    
    
         ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
 
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา         กยศ.       กรอ.  
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ สถานศึกษา เงินที่กู้ยืม 
     
     
     
     

          ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
 
 

ติดรูปถ่าย 
ของผู้ยื่น 
คำขอกู้ 
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7.  ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก……………………………………………………………………………………………….. 
     มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น………………………………………………………………………………………………………….. 
8.  ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ………………………..บาท (นอกเหลือจากค่าเล่าเรียน) 
 

ข้อมูลบดิา - มารดา  
9.  บิดาข้าพเจ้าชื่อ………………………………………………….         ถึงแก่กรรม          ยังมีชีวิตอยู่    อายุ………………ป ี
     เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน………………………………………………….…………………………………………………………….... 
     จบการศึกษาข้ันสูงสุดในระดับ……………………….............จากสถาบันการศึกษา……………………………………………….. 
     อาชีพ        รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ตำแหน่ง…………………………………. 
         สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………………………………………. 
         พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท  ตำแหน่ง………………………………………………………………………………… 
         สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………………………………………. 
         ค้าขาย  โดยเป็น               เจ้าของร้าน     หาบเร่ /แผงลอย         เชา่ร้าน 
         ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………….... 
         รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………………………………………….. 
          เกษตรกร  ประเภท……………………………………………………………………………… 
         โดย เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………….ไร่           เช่าที่รวม……………….…...ไร ่
     รายได้ปีละ…………………………..................บาท  (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
     ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี…………....หมู่ที…่…………..ตรอก/ซอย………………………….ถนน………..………………………………..   
     ตำบล/แขวง………………………................อำเภอ/เขต………………………….............จังหวดั………………………………… 
     รหัสไปรษณีย…์…………………..โทรศัพท…์…………………………… 
10.  มารดาข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………….. (  )  ถึงแก่กรรม (  )  ยังมีชีวิตอยู่   อายุ ……………...ป ี
     เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน……………………………………........................................................................................ 
     จบการศึกษาข้ันสูงสุด…………………………………….จากสถาบันการศึกษา…………………………………………………………. 
     อาชีพ        รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ตำแหน่ง…………………………………. 
         สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………………………………………. 
         พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท  ตำแหน่ง………………………………………………………………………………… 
         สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………………………………………. 
         ค้าขาย  โดยเป็น             เจ้าของร้าน         หาบเร่/แผงลอย         เช่าร้าน 
         ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………….... 
         รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)……………………………………………………………………... 
          เกษตรกร  ประเภท………………………………………………………………………………. 
         โดย เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………….ไร่           เช่าที่รวม…………..…………ไร่ 
     รายได้ปีละ…………………………บาท  (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
     ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี…………........หมู่ที…่………….ตรอก/ซอย…………………………..........ถนน………..……………………… 
     ตำบล/ แขวง……………………….......อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………………………. 
     รหัสไปรษณีย…์…………………..โทรศัพท…์…………………………… 
11.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
            อยู่ด้วยกัน  หย่า  แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
           อ่ืน ๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………… 
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12. พ่ีน้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม)  …….คน  เป็นชาย…………คน  เป็นหญิง………คน  ข้าพเจ้าเป็นคนที่………….. 
     มีพ่ีน้องกำลังศึกษาอยู่รวม………………คน  คือ 

คนที่ เพศ อายุ ชั้นปี สถานศึกษา 
     
     
     
     
     
     
 
13.  พ่ีน้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม……………….คน  คือ 
คนที่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานที่ทำงาน รายได้เดือนละ 

      
      
      
      
      
      
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา -มารดา) 
14.  ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ………………………. สกุล……………………….......เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น…………… 
       เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………………………. 
      จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………………………………………จากสถาบันการศึกษา………………………………………. 
      อาชีพ        รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ตำแหน่ง……………………………. 
         สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………………………………….. 
         พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท  ตำแหน่ง…………………………………………………………………………….. 
         สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………………………………….. 
         ค้าขาย  โดยเป็น            เจ้าของร้าน       หาบเร/่แผงลอย       เช่าร้าน 
         ลักษณะสินค้า…………………………………………………………………………………... 
         รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)……………………………………………………………………... 
          เกษตรกร  ประเภท………………………………………………………………………………. 
         โดย เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………….ไร่           เช่าที่รวม…………..………..ไร ่
       รายได้ปีละ…………………………บาท  (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
       ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี…………หมู่ที…่………ตรอก/ซอย…………………………ถนน………..…………………….…           
      ตำบล/แขวง………………………………..อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด………………………………… 
      รหสัไปรษณีย…์………………โทรศัพท…์…………………………… 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
15.  คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ …..………………………………………………….       ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่  อายุ………....ป ี
      เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน………………………………………………………………………………………..………………….. 
      จบการศึกษาสูงสุดในระดับ……………………….....................จากสถาบันการศึกษา……………………………………… 
      อาชีพ        รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ตำแหน่ง……………………………. 
         สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………… 
         พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท  ตำแหน่ง……………………………………………………………………………. 
         สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………. 
         ค้าขาย  โดยเป็น             เจ้าของร้าน          หาบเร่ /แผงลอย         เช่ารา้น 
         ลักษณะสินค้า…………………………………………………………………………………... 
         รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)……………………………………………………………………... 
          เกษตรกร  ประเภท………………………………………………………………………………. 
                                   โดย เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………….ไร่      เช่าที่รวม…………..…………ไร ่
     รายได้ปีละ…………………………บาท  (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
     ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี…………........หมู่ที…่………….ตรอก/ซอย…………………………..........ถนน………..………………… 
     ตำบล/ แขวง……………………….......อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………………………. 
     รหัสไปรษณีย…์…………………..โทรศัพท…์…………………………… 
 

********************************************************** 

   ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
   ค่าเล่าเรียน    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ    

    ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเกสารต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
  เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
   มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 
   ไม่มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ. 102) 
   พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 
  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

รูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
  ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ. 103) 
  แบบยืนยันการขอกู้ยืมเงิน พริ้นจากระบบ e-studentloan  (www.studentlaon.or.th) 
 
        

                                                                                ลงชื่อ......................................................... 
                                                                                (..................................................................) 
              วันที่..................เดือน...................................พ.ศ..... .......... 
              
 

http://www.studentlaon.or.th/
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หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 

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

ข้าพเจ้า……………………………………………………......................ตำแหน่ง………………………….……………………………… 
สังกัด....................................................................สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………........... 
เลขที…่……….....หมู่ที…่…ตรอก/ซอย…………………………ถนน………..………....…………....ตำบล/แขวง…………………………….. 
อำเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย์…………….............โทรศัพท…์………………... 
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………..ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ………………………………………………สถานที่ทำงาน…………………………..……..............อยู่บ้านเลขท่ี…………....... 
หมู่ที…่…………...ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………..………....………………..ตำบล/แขวง……………………………..
อำเภอ/เขต…………………………….จังหวัด………..…………… รหัสไปรษณีย…์……………..โทรศัพท…์……………......................... 
มีรายได้ปีละ……………………………….…………………บาท 
  คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน  ชื่อ............................................................................ ....    ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ……………………………………….........สถานที่ทำงาน……………………………………..เลขท่ี…………หมู่ที…่………..……… 
ตรอก/ซอย……………………………ถนน………..………....……ตำบล/แขวง……………………………..อำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด………..………………รหัสไปรษณีย์……………....โทรศัพท์………………มีรายได้ปีละ……………………………….…………บาท 
  บิดาของผู้กู้ยืมเงิน  ชื่อ............................................................................ ....    ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ……………………………………….........สถานที่ทำงาน……………………………………..เลขท่ี…………หมู่ที…่………..……… 
ตรอก/ซอย……………………………ถนน………..………....……ตำบล/แขวง……………………………..อำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด………..………………รหัสไปรษณีย์……………....โทรศัพท์………………มีรายได้ปีละ……………………………….…………บาท 
            มารดาของผู้กู้ยืมเงิน  ชื่อ............................................................................ ....    ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ……………………………………….........สถานที่ทำงาน……………………………………..เลขท่ี…………หมู่ที…่………..……… 
ตรอก/ซอย……………………………ถนน………..………....……ตำบล/แขวง……………………………..อำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด………..………………รหัสไปรษณีย์……………....โทรศัพท์………………มีรายได้ปีละ……………………………….…………บาท 
   ผู้ปกครองของผู้กู้ยืมเงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ชื่อ.............................................    ถึงแกก่รรม      ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ……………………………………….........สถานที่ทำงาน……………………………………..เลขท่ี…………หมู่ที…่………..……… 
ตรอก/ซอย……………………………ถนน………..………....……ตำบล/แขวง……………………………..อำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด………..………………รหัสไปรษณีย์……………....โทรศัพท์………………มีรายได้ปลีะ……………………………….…………บาท 
  ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการ 
รับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับรอง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ              ลงชื่อ……………………………………………. 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542                  (…………………………………………...) 
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ          ตำแหน่ง.............................................. 
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
 
 

 
 
 
สำหรับผู้รับรองลงนาม 
      กยศ.102 

ส ำหรับผูรั้บรองลงนำม 
            กยศ. 102 
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  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………..ตำแหน่ง……………………………………………………… 
ทำการสอนประจำชั้น/ภาควิชา/สาขา………………………………………………………………………………………………………………… 
คณะ……………………………………………………………..สถานที่ทำการสอน……….……………………………………………………………. 
เป็นอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษาของ……….……………………………………………………………………………………………….. 
นักเรียน/นักศึกษา  ชั้นปีที่………….................ภาควิชา/สาขาวิชา…………………………………………………………….................. 
คณะ……………………………………………….....................สถานที่ทำการสอน……………………………………………........................ 
     ความเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 (ลงชื่อ)…………………………………………… 

                                                                          (………………………………………………………)       
                                                                    ตำแหน่ง………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

ส ำหรับอำจำรยท่ี์คดัเลือกคุณสมบติัผูกู้ล้งนำม 
                              กยศ. 103 
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แผนผังแสดงท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศัย ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

 
แผนผังรูปบ้านของนาย/นางสาว...............................................................รหัสนักศึกษา................................................. 
ชั้นปี.........สาขาวิชา........................................................................บ้านเลขที่...........หมู่ที่.............ถนน..........................
ตำบล..............................อำเภอ...............................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์................................................ 
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รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพในบ้าน 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าภาพถ่ายนี้เป็นบ้านพักอาศัยของ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................จริง 
 
   ลงช่ือ.......................................................... 
       (................................................................) 
    ตำแหน่ง............................................................. 
 

 
หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง 
1.เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบตัรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542             
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร        
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
 
 
 



ตัวอย่างการถ่ายรูปบ้าน 
 
 
 

                          
 
                                  ภาพตัวบ้าน                                        ภาพภายในบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ นักศกึษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 
1.  เอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (หน้า 1-4)  ให้นักศึกษาเขียนตัวบรรจง ประวัตินักศึกษา รูปถ่ายต้องเป็น 
    รูปถ่ายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  รายได้ผู้ปกครองให้มีความ 
    ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และนักศึกษาจะต้องลงชื่อในแบบคำขอกู้ยืมเงิน 
2.  เอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครองนักศึกษา (กยศ.102 หน้า 5)  
 - ผู้ปกครองจะต้องมีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี 
 - ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ห้ามเขียนซ้ำ 
 - ให้นักศึกษาตรวจสอบ วันหมดอายุบัตรข้าราชการและลงชื่อรับรองสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 
             ของผู้รับรองรายได้ 
3.  เอกสารหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103 หน้า 6) ให้นักศึกษานำไปให้อาจารย์ที่ 
     ปรึกษาในสังกัดเขียนแสดงความคิดเห็นและลงชื่อให้เรียบร้อย 
4.  เอกสารแผนผังแสดงที่ตั้งของที่พักอาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (หน้า 7) โดยให้เขียนเส้นทางจาก 
     อำเภอของนักศึกษาไปยังบ้านของนักศึกษาและใกล้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้สิ่งใดที่สามารถติดตามได้ เช่น  
     โรงเรียน วัด/มัสยิด สถานีอนามัย อบต.ฯลฯ โปรดระบุให้ชัดเจน โดยไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรม Google  
     Maps 
5.  เอกสารรูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (หน้า 8) ให้นักศึกษา ถ่ายภาพตัวบ้าน-  
     ในบ้าน อย่างละ 1 ภาพ ภาพถ่ายเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของนักศึกษา จะต้องเป็นภาพล้างหรืออัด  และให้ 
     ลงชื่อรับรองที่อยู่บ้านคนเดียวกันได้กับผู้รับรองรายได้ยืนยันว่าภาพถ่ายบ้านพักของนักศึกษา  บิดา มารดา  
     หรือผู้ปกครองจริง 
6.  ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ขนาด A4) 
7.  บันทึกกิจกรรมจิตอาสารายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากโรงเรียนเดิม) 
8.  แบบยืนยันการขอกู้ยืมเงิน พริ้นจากระบบ e-studentloan (www.studentlaon.or.th) 
เอกสารอ่ืนๆ 
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน นักศึกษาจะต้องรับรอง 
      สำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น 
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง)  
      โดยผู้ค้ำประกันจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น 
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) จะต้อง 
      รบัรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น 
 
ติดต่อสอบถาม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
Tel :       065-3561264 , 089-7293309 
เอกสารแบบคำขอกู้ยืม 2563 สามารถดาวโหลดได้ที่ 
Facebook   กยศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
Line           กยศ. ราชมงคลตรัง  
 
 
 
 
 

 


