
แบบคําขอกูยืมเงิน
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ประจําปการศึกษา ……………..

สถาบันการศึกษา ……………………………………………

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ

1.  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………... วัน/เดือน/ปเกิด ……../………….…../…..….. อายุ …..….… ป
    สัญชาติ ………………..…… เช้ือชาติ …………..…………… เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ……………………………………………………
    นักเรียน/นักศึกษาระดับ ………………………… ช้ันปที่ …….…. คณะ ………………………………… สาขา…………………………………   
    คะแนนเฉลีย่สะสม …………… รหสัประจาํตวันกัเรยีน/นักศึกษา …………….…………. ช่ืออาจารยทีป่รกึษา ………………………..………..
2.  ภูมิลําเนาเดิม  เลขที่ …….….... หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..………….……… ถนน ………..…………..………………..….…
    ตําบล/แขวง ………………...…………………… อําเภอ/เขต ……………..……….……………… จังหวัด …………………………..…………..
    รหัสไปรษณีย …………….……….. โทรศัพท ………………….…………………
3.  ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ ……..….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………….…………… ถนน ………….……..…………….…..….…
    ตําบล/แขวง …………………………….……… อําเภอ/เขต …………………..……………… จังหวัด …………………………………………....
    รหัสไปรษณีย …………….……….. โทรศัพท …………..……………………………
4.  จบการศึกษาข้ันสูงสุดระดับ ………………………………………….. สาขา …………………………………………………….…………………….
     สถานศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………. ปการศึกษา …………………
5.  เคยไดรับทุนการศึกษา
ปการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน

   6  ไมเคยไดรับทุนการศึกษา

6.   เคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ครั้งที่ ปการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปที่ สถาบันการศึกษา วงเงินกู

  ไมเคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ติดรูปถาย
ของผูยื่น
คําขอกู
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7.  บิดาขาพเจาช่ือ …………………………………………………….…….……………   ถึงแกกรรม     ยังมีชีวิตอยู อายุ ………….. ป
    เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………… เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี …………………….……………………
    จบการศึกษาข้ันสูงสุด ………………………………… จากสถาบันการศึกษา ………………………………………………………………………
    อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง ……………………………………………………………………………...

      หนาที่ ……………………………………………………………………………….…………………………….………………
  คาขาย  โดยเปน         เจาของราน           หาบเร               เชาราน

      ลักษณะสินคา ………………………………………………………………………..…………………………………………
  รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน) ………………………………..………………………………………………………………..
  เกษตรกร  ประเภท ……………………………………………………………………………………………………………

      โดย          เปนเจาของที่ดิน   รวม ……….……… ไร             เชาที่รวม …………… ไร
รายไดปละ ………………………….. บาท  (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย ……………………….………… ถนน …………………………………….….…
ตําบล/แขวง ……………………..……………… อําเภอ/เขต ……………..…………………… จังหวัด …………………………………………...
รหัสไปรษณีย …………….…….. โทรศัพท …………………………………

8.  มารดาขาพเจาช่ือ ……………………………………………………….……………   ถึงแกกรรม     ยังมีชีวิตอยู อายุ ………….. ป
     เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน …………………………………… เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี ………………………………………………
     จบการศึกษาข้ันสูงสุด ………………………………… จากสถาบันการศึกษา ……………………………………………………………………..
     อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง ……………………………………………………………………………...

      หนาที่ ………………………………………………………………………………………………….………….………………
  คาขาย  โดยเปน        เจาของราน       หาบเร               เชาราน

      ลักษณะสินคา ……………………………………………………………………………………………………..……………
  รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน) …………………………………………………………………………………………..……..
  เกษตรกร  ประเภท ……………………………………………………………………………………………………………

      โดย          เปนเจาของที่ดิน   รวม ……………… ไร             เชาที่รวม ……………… ไร
รายไดปละ ……………………….. บาท  (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………..…….………… ถนน …………………….…………....….…
ตําบล/แขวง ……………………..…………………… อําเภอ/เขต ……………..………..…………… จังหวัด….……………………….………...
รหัสไปรษณีย ………………..….. โทรศัพท …………………………………

9.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา
       อยูดวยกัน   หยา   แยกกันอยูตามอาชีพ
       อ่ืน ๆ  ระบุ ……………………………………………………………………………………………………………..
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10.  พ่ีนองรวมบิดามารดา  รวมผูขอกู มี …………. คน  ชาย ………….. คน  หญิง ……………. คน  ขาพเจาเปนคนที่ …………….
      พ่ีนองกําลังศึกษาอยูรวม …………… คน  คือ

คนที่ เพศ อายุ ชั้นป สถานศึกษา

11.  พ่ีนองที่ประกอบอาชีพแลวรวม ……………….. คน  คือ
คนที่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานที่ทํางาน รายไดเดือนละ

12.  คูสมรสขาพเจา  (ถามี)  ช่ือ ……………………………………………….    ถึงแกกรรม         ยังมีชีวิตอยู  อายุ ………… ป
      เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน …………………………..……… เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี ……………………………………………...
      จบการศึกษาข้ันสูงสุด ………………………………… จากสถาบันการศึกษา ……………………………………………………………………
      อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง ……………………………………………………………………………...

      หนาที่ ………………………………………………………………………………….…………………………………….……
  คาขาย  โดยเปน        เจาของราน       หาบเร               เชาราน

      ลักษณะสินคา ……………………………………………………………..……………………………………………………
  รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน) ……………………………………………………………………………………………..…..
  เกษตรกร  ประเภท ……………………………………………………………………………………………………………

      โดย          เปนเจาของที่ดิน   รวม ……………… ไร             เชาที่รวม …………………… ไร
รายไดปละ ……………………….. บาท  (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย ………………………….…… ถนน ………………………..……………...…
ตําบล/แขวง ……………………..……………… อําเภอ/เขต ……………..…………………… จังหวัด ………………………….…………….
รหัสไปรษณีย ……………….. โทรศัพท ……………………………….……

13.  ขาพเจาไดรับคาใชจายเดือนละ  ……………………………. บาท  (นอกเหนือจากคาเลาเรียน)
14.  ขาพเจาไดรับการอุปการะดานการเงินจาก …………………………………………………………………………………………………………….
       เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ……………………………..…… เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี ……………………………………….…...
       มีความสัมพันธกับขาพเจาโดยเปน ………………………………………………………………………………………………………………….
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15.  ผูปกครอง (กรณีที่ไมใชบิดา มารดา หรือพ่ีนองรวมบิดา มารดา หรือคูสมรส)
      ช่ือ……………………………….. สกุล……………………………………… เก่ียวของกับขาพเจาโดยเปน………………………………………..
      เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………. เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี……………………………………
      จบการศึกษาข้ันสูงสุด ……………………..…….
      อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง ……………………………………………………………………………...

      หนาที่ ……………………………………………………………………………………………………………..………………
  คาขาย  โดยเปน          เจาของราน         หาบเร               เชาราน

      ลักษณะสินคา ………………………………………………………………………………………………………..…………
  รับจาง  (ระบุงานใหชัดเจน) ………………………………………………………………………………………………….
  เกษตรกร  ประเภท ……………………………………………………………………………………………………………

      โดย          เปนเจาของที่ดิน   รวม ……………… ไร             เชาที่รวม …………………… ไร
 รายไดปละ ……………………….. บาท  (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
 ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ …….….. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย ……………..………………..…… ถนน …………………….………………..
 ตําบล/แขวง ……………………..……………… อําเภอ/เขต ……………..………….……… จังหวัด ……………………………………………
 รหัสไปรษณีย ………………….. โทรศัพท …………….……………………

16.  ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพ่ือใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวมทั้งสิ้น

  เปนคาบํารุงการศึกษา ………...
  คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการ

      ศึกษา
  คาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ

      ระหวางศึกษา (รวม) …………..
        คาที่พัก ……………………
        คาใชจายสวนตัว

……………….
……………….

……………….
……………….

……………….
……………….

……………….
……………….

……………….
……………….

……………….
……………….

……………….
……………….

……………….
……………….

รวมทั้งสิ้น

หากขาพเจาไดรับการพิจารณาใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา  ขาพเจามีความประสงคเบิกจายเงินจาก       
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ……………………………………….. จังหวัด …………………………………….

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความท้ังหมดนี้ เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง      
ขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พรอมน้ี    
ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแลว จํานวน……………………………รายการ

ลงช่ือ ……………………………………………………………..
       (…………………………………………..…………….…)

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