
กยศ./กรอ. ปการศึกษา 2560

ตวัอย่างการกรอกเอกสารคําขอกู ้
ของปีการศึกษา 2560



หนาปกแบบคําขอกู

นศ.กรุณาใสเบอรโทรท่ีสามารถติดตอได และหากมีการเปลี่ยนเบอร

ในภายหลังกรุณาแจงดวย 

ช่ือ-สกุล............................................................................ รหัสประจําตัวนักศึกษา...........กรอกรหัสเต็ม...................

โปรแกรมวิชา/หลักสูตร.......อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ       คณะ..........โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ

เลขท่ีบัตรประชาชน ----E-MAIL………………………………………….
รหัสผานของระบบ e-studentloan……………………………   เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได......................................................

ในมหาวิทยาลัย   ศูนยการศึกษาฯ ศูนย....หัวหิน    ภาคปกติ        ภาคปกติ (โครงการพิเศษ)



หนาท่ี 1 ขอ 1-3 (ขอมูลสวนตัวนศ.)

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................วัน/เดือน/ปเกิด..........................อายุ.................ป

  สัญชาติ.............เชื้อชาติ...............เลขที่บัตรประชาชน...................................นักเรียน/นักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี   ชั้นปที่ .....

คณะ  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  คะแนนเฉล่ียสะสม  เอาเทอมลาสุด (กอนที่นศ.จะนําเอกสารสง)  

รหัสประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา  กรุณากรอกรหัสนักศึกษาเต็ม   ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  ชื่ออาจารยหนาเดียวกับหนาที่ 8

2. ภูมิลําเนาเดิม เลขที.่...........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.จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขา.........................สถานศึกษา.......................ปการศึกษา...............

5.สําหรับผูที่เคยไดรับทุนการศึกษา (ที่ไมใชการกูยืมจากกองทุนใดกองทุนหน่ึง) ***ทุนไดเปลา***

เคยไดรับทุนการศึกษา  ไมเคยไดรับทุนการศึกษา

6.สําหรับผูที่เคยไดรับการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา

***กรุณาระบุขอมูลใหครบถวน ใหคํานวณจําเนินเงินที่ไดรับการกูยืม เปนปการศึกษา (นับปการศึกษาเปน 1 ครั้ง)***



หนาที่ 2

7. กรุณากรอกขอมูลบิดา

***หากไมไดอยูกบับิดาหรือติดตอบิดาไมไดก็ไมตองกรอกขอมูลของบิดาลงไป***

8. กรุณากรอกขอมูลของมารดา

***หากไมไดอยูกบัมารดาหรือติดตอมารดาไมไดก็ไมตองกรอกขอมูลของบิดาลงไป***

9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา

อยูดวยกัน  หยา    แยกกันอยูตามอาชีพ   อ่ืนๆ (ระบุใหชัดเจน).........................

**** โปรดจํา*****

ถาบิดา/มารดาอยูดวยกนั ไมตองใชเอกสารอืน่ๆ ใชแตเอกสารของพอและแมเทานัน้

ถาบิดา/มารดาหยากนั ตองใชสําเนาใบทะเบียนหยา (อาศัยอยูกบัใคร {พอ /แม}ใหคนนัน้เซ็นรบัรอง

สําเนาใบหยาดวยปากกาน้ําเงนิ)

 ถาบิดา/มารดาแยกกนัอยู  ตองใชหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว ในหนาที ่6 พรอมกบัหลกัฐานของผู

รับรอง ซ่ึงเปนขาราชการระดับ 5 ข้ึนไป หรือผูปกครองทองถ่ิน เชน ผูใหญบาน, กํานนั (ใชบตัรราชการ)



หนาที่ 3

10. กรุณากรอกขอมูลพี่นองรวมบิดามารดา  กรณีท่ีกําลังศึกษาอยูวามีท้ังหมดก่ีคน

รวมถึงกรอกขอมูลของตัวเองใสลงไปดวย

11. กรุณากรอกขอมูลพี่นองรวมบิดามารดากรณีท่ีพี่นองประกอบอาชีพแลววามีท้ังหมดก่ี
คน

12. คูสมรสของนักศึกษา (ถามี) - หากไมมีก็ไมตองกรอกขอมูลใดๆลงไป

13. ขาพเจาไดรับคาใชจายเดือนละ.............บาท (นอกเหนือจากคาเลาเรียน)

- คาใชจายตางๆท่ีผูปกครองสงให

14. กรอกขอมูลวาใครเปนคนสงเสียคาเลี้ยงดูใหกับนักศึกษา (หมายถึงคากินคาใชจาย
ตางๆ) 

- กรุณาระบุชื่อ เลขบัตรประชาชน และความสัมพันธ



หนาที่ 4

15. ขอมูลผูปกครอง (กรณีที่นักศึกษาไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดาและบิดามารดาไมไดสงเสียเลี้ยงดู)

(กรณทีี่นศ. อาศัยอยูกับญาติพ่ีนองเชน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ฯลฯ  อาจดวยพอแมเสียชีวิต หรือพอแมแยกทางกันจนไม

สามารถดูแลนักศึกษาได)

16. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพ่ือใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

16.1 คาเลาเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ (สําหรับป 2 ข้ึนไป ทั้ง กยศ. และ กรอ.)

16.1.1 ภาคเรียนที่ 1 = 22,600 ภาคเรียนที่ 2 = 22,600

  ภาคเรียนที่ 3 =  - รวม =     45,200

16.1.2 ภาคเรียนที่ 1 =   - ภาคเรียนที่ 2 = -

  ภาคเรียนที่ 3 =  - รวม =  - 

ขอ 16.1 รวมเปนเงิน 45,200 บาท

16.2 เงินกูที่จายเขาบัญชีของนักศึกษา ไดแก คาครองชีพ (คาที่พักและคาใชจายสวนตัว)

16.2.1 คาครองชีพ  เดือนละ  2,200 บาท  เปนเวลา 12  เดือน  เปนเงิน  26,400

 ขอ 16.1 และ ขอ 16.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  71,600 บาท



วงเงินกูปการศึกษา 2560 หนา 4 ขอ 16

9. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพ่ือใชในการศึกษาจากกองทุนใหยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

สาขาธุรกิจการบิน ป 1 ภาคเรียนที่1 กรอกขอมูล  29,600  บาท  

                               ภาคเรียนที่ 2 กรอกขอมูล 22,600 บาท

*** สําหรับ นศ. ชั้นปที ่2 ขึ้นไป ใหกรอกขอมูล 22,600 บาท ทัง้ 2 ภาคการเรียน***

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม

9.1 คาเลาเรียนตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ 29,600 22,600 52,200

9.2 คาครองชีพ เดือนละ .........2,200............ บาท   เปนเวลา..........12.............. เดือน 26,400

9.1 และ 9.2 รวมเปนเงินท้ังสิ้น (บาท) 78,600



หนาท่ี 5  หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน

หนา 5 หนังสือรับรองรายได กรณีที่ไมมีรายไดประจํา (หามมีรอยขีดฆา รอยลบคําผดิ หรอืรอยเขียนซํ้าใดๆทั้งสิน้)

กรณีที่นักศึกกูยืม กยศ. ใหใชแบบฟอรมรับรองรายได

ครอบครัวหนาที่ 5 น้ี



ตัวอยางการกรอก หนังสือรับรองรายได กรณีที่ไมมีรายไดประจํา

(หามมีรอยขีดฆา รอยลบคําผิด หรือรอยเขียนซ้ําใดๆทั้งสิ้น)

          วันท่ี………… เดือน ………………… พ.ศ. ………………

               ขาพเจา…ขาราชการท่ีรับรอง…ตําแหนง……ตําแหนงท่ีทําอยูปจจุบัน……สังกัด.............................................

  สถานท่ีทํางาน ……………..………………….เลขท่ี……….หมูท่ี………ตรอก/ซอย…………………ถนน……….……………

  ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต ……...……………จังหวัด……..…………รหัสไปรษณีย................โทรศัพท……………

  ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว.....ช่ือของนักศึกษา.........  ผูขอกูยืมเงินประกอบอาชีพ..…ไมไดประกอบอาชีพ…

   สถานท่ีทํางาน ……….ไมตองกรอกขอมูลใดๆท้ังส้ิน.…….เลขท่ี……….หมูท่ี………ตรอก/ซอย……………………… ถนน ……….…………….

   ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………………จังหวัด……..…………รหัสไปรษณีย……………โทรศัพท………………

   มีรายไดปละ………………….………...บาท

คูสมรสของผูขอกูยืมเงนิ  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ...………………………………..…....………

สถานท่ีทํางาน………………หากไมมีคูสมรสก็ไมตองกรอกขอมูลใดๆ ในสวนของคูสมรส…………………………………………………

เลขท่ี………หมูท่ี……..ตรอก/ซอย…..……………ถนน…………..…..ตําบล/แขวง……..…………….อําเภอ/เขต……………………. 

จังหวัด………...……...รหัสไปรษณีย…………..……โทรศัพท…………..………….มีรายไดปละ……………………....………...บาท



ตอตัวอยางขอมูลหนา 5
    ***กรณทีี่อยูกับบดิามารดา นศ.ไมตองกรอกขอมูลของผูปกครอง***

     บิดาของผูขอกูยืมเงิน  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ...…………................สถานที่ทํางาน……………………

เลขที…่……หมูที่……..ตรอก/ซอย…..……………ถนน…………..…..ตําบล/แขวง……..…………….อําเภอ/เขต……………………. 

จังหวัด………...……...รหัสไปรษณีย…………..……โทรศัพท…………..………….มีรายไดปละ……………………....………...บาท

     มารดาผูขอกูยืมเงิน  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ...………………………….…....………

สถานที่ทาํงาน………………………………………………………………………………………………

เลขที…่……หมูที่……..ตรอก/ซอย…..……………ถนน…………..…..ตําบล/แขวง……..…………….อําเภอ/เขต……………………. 

จังหวัด………...……...รหัสไปรษณีย…………..……โทรศัพท…………..………….มีรายไดปละ……………………....………...บาท

ขอมูลของผูปกครอง กรณีทีน่ศ. ไมไดอยูในความดแูลของบดิา/มารดา เชน บิดา/มารดาเสียชีวิต แยกทางกนั 

และไมไดสงเสีย หรือติดตอไมไดหายสาบสญู

     ผูปกครอง(ทีไ่มใชบิดา-มารดา)ของผูขอกูยืมเงิน  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ...………....………

สถานที่ทาํงาน………………………………………………………………………………………………

เลขที…่……หมูที่……..ตรอก/ซอย…..……………ถนน…………..…..ตําบล/แขวง……..…………….อําเภอ/เขต……………………. 

จังหวัด………...……...รหัสไปรษณีย…………..……โทรศัพท…………..………….มีรายไดปละ……………………....………...บาท



หนาท่ี 6  หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอรับ

ทุนการศึกษาแบบตองใชคืน  (กรณีกูกรอ.)

หนา 6 หนังสือรับรองรายได กรณีท่ีไมมีรายไดประจํา 

(หามมีรอยขีดฆา รอยลบคําผิด หรือรอยเขียนซํ้าใดๆท้ังสิ้น)

***กรณีที่นักศึกกูยืม กรอ. ใหใชแบบฟอรมรับรองรายได

ครอบครัวหนาที่ 6 นี้

กรอกขอมูลแบบเดียวกับหนา 5



ผูรับรองท่ีเปนขาราชการลงนาม

สวนที่ผูรับรองที่เปนขาราชการตองเซ็นชื่อดวยปากกานํ้าเงินเทาน้ัน



หนาที่ 7

หนงัสือ
รบัรอง
สถานภาพ
ของ
ครอบครวั



หมายเหตุของการทําหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว

***หมายเหตุ

1. กรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนดวยลายมือเดียวกันทั้งฉบับ โดยใชปากกา

ดวยหมึกสีน้ําเงิน และหามมีรอยลบ รอยขีดฆา หรือรอยเขียนซ้ําใดๆ ทั้งสิ้น

2. การรับรองสถานภาพครอบครัวใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูรบัรอง

- เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 

2542

- สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

- ผูบริหารสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมศึกษาอยู

3. ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (สําเนาบัตรขาราชการ) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของเอกสาร 

ดวย ปากกาหมึกสีน้ําเงินเทานั้น



หนาท่ี 8 (ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา)

ในสวนของความคิดของอาจารย  หากอาจารยท่ีปรึกษา

ของตัวเองไมอยูหรือไมสะดวกเซ็นเอกสารอาจจะเปน

อาจารยทานอ่ืนท่ีไมใชท่ีปรึกษาเซ็นใหก็ได

จําเป็นตอ้งใหอ้าจารยเ์ขียนแสดงความคิดเห็น
ดว้ย 

หา้มปล่อยว่างเด็ดขาด

ชือของอาจารย์
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบรกิาร โรงเรียนการทองเที่ยวและบรกิาร



หนาที่ 9 (แผนที่ตั้งบาน พรอมรูปถายบาน)

ขอ้ 1 เอารูปถ่ายบา้นของนกัศึกษา (เฉพาะรูปถ่ายที เป็นสี)
(กรุณาเอารูปถ่ายบา้นของตวัเอง)

ขอ้ 2 ใหน้กัศึกษาวาดแผนทีบา้นโดยเริมตน้จากสถานที สําคญั
ใกล้ๆ  บา้นของนกัศึกษา เช่น ตลาด อาํเภอ เป็นตน้ 

(ไม่ตอ้งวาดจากหวัหิน ไปบา้นของนกัศึกษา)



ชีแจงเพมิเตมิ

-นศ.ทีตอ้งการกูยื้ม รายไดข้องบิดามารดา และ/หรือ ผูป้กครอง ของน
ศ.

รวมกนัตอ้งไม่เกิน 200,000 บาทตอ่ปี
-นศ.ที ผูป้กครอง(บิดามารดาหรือผูที้ ส่งเสียเลียงด)ู มีรายไดป้ระจาํ

(เงินเดือน)
นศ. ไม่ตอ้งทาํเอกสารหนา้ 5 มาส่ง แต่ใหใ้ชห้นงัสือรบัรองเงินเดือนจาก 
หน่วยงานของผูป้กครองแทน
-กรณีที บิดามารดาเป็นพ่อบา้นหรือแม่บา้นก็ตอ้งกรอกขอ้มูลมาดว้ย



กรุณาอ่านหมายเหตุให้เข้าใจก่อนทาํเอกสาร



หลักฐานประกอบหนังสือรับรองรายไดครอบครัว

บตัรขา้ราชการของผูที้ รบัรอง

โดยเอกสารของผูที้รบัรองตอ้งเซ็นสําเนาถกูตอ้ง 

และลายมือชือกํากบัโดยเจา้ของเอกสาร และตอ้งใชป้ากกาสีนํา
เงินเท่านนั


