
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และ เปลี่ยนระดับชั้น/เปลี่ยนสถานศึกษา  
ภาคเรียนที่   1   ประจำปีการศึกษา              . 

           
 

ชื่อ - สกุล                                                 ระดับชัน้               ห้อง         สาขาวิชา                          . 
รหัสนักเรียน/นักศึกษา                           เบอร์โทรศัพท์                      ครูที่ปรึกษา                               . 

************************************************************************* 
*เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องให้เจ้าของเซ็นสำเนาถูกต้อง ห้ามเซ็นชื่อแทนเจ้าของเอกสาร* 
 มี ไม่มี 
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.101-4 โดยดาวน์โหลดได้ท่ีหน้าเว็บวิทยาลัยฯ หรือ ไลน์ กยศ.2564)  
พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีให้เรียบร้อย 

  

2. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ จากระบบ กยศ. DSL      
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ (บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ)   
4. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของบิดา จำนวน 1 ฉบับ จากระบบ กยศ. DSL      
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ (บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ)   
6. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของมารดา จำนวน 1 ฉบับ จากระบบ กยศ. DSL      
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ (บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ)    
8. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า นา อา พ่ีชาย พี่สาว ฯลฯ) 
     จำนวน 1 ฉบับ (กรณผีู้กู้ ไม่มี/ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) จากระบบ กยศ. DSL    

  

9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า นา อา พี่ชาย พี่สาว ฯลฯ) จำนวน 1 ฉบับ 
    (กรณีผู้กู้ ไม่มี/ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา และบัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ) 

  

10. สำเนาใบรายงานผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาของนักเรียน นักศึกษา  
    (คะแนนเฉลี่สะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือคะแนนเฉลี่สะสมประจำปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืมไม่น้อยกว่า 2.00) 

  

11. ใบบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา  
      - รายใหม ่อย่างน้อย 1 ชั่วโมง (ทำภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนจนถึงวันที่ยื่นกู้)  
      - สำหรับผู้กู้ยืมเปลี่ยนระดับชั้น/เปล่ียนสถานศึกษา  จำนวน 36 ชั่วโมง  

  

12. สำเนาใบเสร็จค่าเล่าเรียน (เฉพาะระดับปวส.)   
             

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าข้อรับรองว่าข้อมูลและหลักฐานเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินฯ นี้เป็นความจริงทุกประการ หากวิทยาลัยอาชีวศึกษา    
สุราษฎร์ธานี ตรวจพบข้อมูล หลักฐานเป็นเท็จ และระหว่างกู้ยืมเงิน กยศ. หากดำเนินการไม่ตรงตามระยะเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์กู้ยืมเงินกยศ. 

       ลงชื่อ............................................................ 
         (                                               ) 
               วันท่ี..............เดือน.....................พ.ศ. .................... 

 รายใหม ่
 เปลี่ยนระดับชั้น 
  (ปวช. ขึ้นระดับชั้น ปวส. วอศ.สฎ.) 
 เปลี่ยนสถานศึกษา 
   (มาจากสถานศึกษาอื่น) 
 

กลุ่มไลน์ กยศ.2564 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า  
ภาคเรียนที่  1   ประจำปีการศึกษา…….……….. 

           

ชื่อ - สกุล                                                                 สาขาวชิา                                                  . 

รหัสนักเรียน/นักศึกษา                           เบอร์โทรศัพท์                      ครูที่ปรึกษา                               . 
************************************************************************ 

 มี ไม่มี 
1. หนังสือแสดงความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา (กยศ. 103)   

2. สำเนาใบรายงานผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาของนักเรียน นักศึกษา  
    (คะแนนเฉลี่สะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือคะแนนเฉลี่สะสมประจำปีการศึกษาก่อนหน้าท่ีจะขอกู้ยืมไม่น้อยกว่า 2.00) 

  

3. ใบบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาก่อนหน้าท่ีจะขอกู้   
4. สำเนาใบเสร็จค่าเล่าเรียน (เฉพาะระดับปวส.)   

 

             
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าข้อรับรองว่าข้อมูลและหลักฐานเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินฯ นี้เป็นความจริงทุกประการ หากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ตรวจพบข้อมูล หลักฐานเป็นเท็จ และระหว่างกู้ยืมเงิน กยศ. หากดำเนินการไม่ตรงตามระยะเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปวช. 2/........ 
 ปวช. 3/…….. 
 ปวส. 2/…….. 
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คำชี้แจงสำหรับหนังสือรับรองรายได้ 

 
         หนังสือรับรองรายได้ ที่นักศึกษาจะนำมายื่นสำหรับประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มี  2 ประเภท ดังนี้ 

 

1. หนังสือรับรองเงินเดือน จะใช้กรณีที่บิดา – มารดา/ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ ประกอบอาชีพที่มีเงินเดือน

ประจำ เช่น ช้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการให้บิดา-

มารดา/ผู้อุปการะ ขอให้ต้นสังกัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ (ใช้ตามแบบฟอร์มของแต่ละต้นสังกัด) 

หรือสลิปเงินเดือนๆ สุดท้าย 

2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.102) จะใช้กรณีที่บิดา-มารดา/ผูป้กครองหรือผูอุ้ปการะประกอบ

อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เป็นต้น หากบิดา -มารดา ไม่ประกอบอาชีพ

หรือไม่มีรายได้จะต้องรับรองว่าไม่มีรายได้ โดยนักศึกษาจะต้องใช้แบบฟอร์มที่วิทยาลัยกำหนดเท่านั้น โดยให้

กรณีนักศึกษาอยู่ในหมู่บ้านเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่) ให้ผู้นำชุมชนของพื้นที่

นักศึกษาอยู่เท่านั้นเป็นผู้รับรองรายได้ และกรณีนักศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลให้

เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งรู้จักครอบครัวผู้กู้รับรองรายได้ หรือข้าราชการระดับซี 5 ขึ้นไป ผู้รับรองจะต้องกรอกข้อมูล

ด้วยลายมือของตนเองไม่รับพิจารณากรณีไม่ใช่ลายมือของผู้รับรอง และแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้

รับรองพร้อมกับหนังสือรับรองรายได้  โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ผู้รับรองรายได้จะต้องรับรองข้อมูล

ครอบครัวนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตามความเป็นจริง มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา  

3. กรณีบิดา/มารดาถึงแก่กรรม ต้องแนบใบมรณะบัตรด้วย 
 

ตัวอย่างการใช้หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) 
 

ตัวอย่างท่ี 1   บิดาเป็นพนักงานธนาคาร มารดาเป็นข้าราชการครู เอกสารที่ต้องใช้รับรอง ดังนี้ 
1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดาที่ออกให้โดยต้นสังกัด หรือสลิปเงินเดือนสุดท้าย (ธนาคาร) 

1.2 หนังสือรับรองเงินเดือนของมารดาที่ออกให้โดยต้นสังกัด หรือสลิปเงินเดือนสุดท้าย (โรงเรียน) 
 

ตัวอยา่งที่ 2  บิดาเป็นพนักงานบริษัท มารดาเป็นแม่บ้าน เอกสารที่ต้องใช้รับรอง ดังนี้ 
 2.1 หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดาที่ออกโดยบริษัทที่บิดาทำงานอยู่ หรือสลิปเงินเดือนสุดท้าย 
 2.2 หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) ระบุว่ามารดาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้ รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแนบสำเนา
บัตรข้าราชการของผู้รับรอง และรับรองสำเนาถูกต้อง 
 

ตัวอย่างท่ี 3  บิดาอาชีพค้าขาย มารดาชีพรับจ้างท่ัวไป เอกสารที่ต้องใช้รับรอง ดังนี้  
3.1 หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) ระบุอาชีพบิดา มีรายได้ปีละเท่าใด ระบุอาชีพมารดามีรายได้ปีละเท่าใด 

3.2 รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง และรับรองสำเนาถูกต้อง 
 

  ตัวอย่างท่ี 4 กรณีนักศึกษาแต่งงานให้รับรองรายได้ของคู่สมรสอย่างเดียว บิดา มารดา ไม่ต้องรับรองรายได้ 
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แบบคำขอกู้ยืมเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา .................. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
 

1.  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด..............................อายุ.............ปี 
 สัญชาติ.........................เชื้อชาติ.....................เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ........................................................... 
 นักเรียน/นักศึกษาระดับ...................ชั้นปีที่...........สาขา................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม............... 
 รหัสประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา...............................................ครทูี่ปรึกษา............................................................... 
2. ภูมิลำเนาเดิม เลขที่ .....................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย ..................................ถนน ........................................ 
 ตำบล/แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ………..…...…………………จังหวัด ...................................... 
 รหัสไปรษณีย์ …………………….…….…………..โทรศัพท์ ............................................................. 
3.  ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ .......................หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย ....................................ถนน ................................ 
 ตำบล/แขวง ........................................... อำเภอ/เขต …….………..………..……………จังหวัด ..................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ………………………………….…………..โทรศัพท์ ............................................................. 
4.  จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ.........................................................สาขา..................................................................... 
 สถานศึกษา....................................................................................................ปีการศึกษา........................................... 

5. ❑   เคยได้รับทุนการศึกษา 
  ปีการศึกษา                 ประเภท                ชื่อทุนการศึกษา   จำนวนเงิน 
    
    
    

 ❑   ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
6. ❑   เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 คร้ังที่   ปีการศึกษา       ระดับการศึกษา     ชั้นปทีี ่               สถานศึกษา       วงเงินกู ้
      
      
      
      
      

 ❑    ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผู้ยื่น 

คำขอกู้เงิน 

กยศ. 101-1 
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7. บิดาข้าพเจ้าชื่อ....................................................................... ❑ ถึงแก่กรรม       ❑ ยังมีชีวิตอยู่  อายุ.............ปี 
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .................................................................................................................................. 
 จบการศึกษาขั้นสูงสุด............................................... จากสถานศึกษา........................................................................ 
 อาชีพ  ❑ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ........................................................................................ 

   หน้าที่ ............................................................................................................................................... 
  ❑ ค้าขาย  โดยเป็น   ❑ เจ้าของร้าน    ❑ หาบเร่   ❑ เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................... 
  ❑ รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................................ 
  ❑ เกษตรกร  ประเภท ......................................................................................................................... 
  โดย  ❑   เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.....................ไร ่       ❑   เช่าที่รวม.......................ไร่ 
 รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่...................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย....................................ถนน........................................ 
 ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด................................... 
 รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.................................................... 
8. มารดาข้าพเจ้าชื่อ.................................................................. ❑ ถึงแก่กรรม    ❑ ยังมีชีวิตอยู่  อายุ.................ปี 
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .................................................................................................................................. 
 จบการศึกษาขั้นสูงสุด.......................................................จากสถานศึกษา............................................................... 
 อาชีพ  ❑ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ........................................................................................ 
   หน้าที่ ............................................................................................................................................... 
  ❑ ค้าขาย  โดยเป็น   ❑ เจ้าของร้าน    ❑ หาบเร่   ❑ เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................... 
  ❑ รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................................ 
  ❑ เกษตรกร  ประเภท ......................................................................................................................... 

  โดย  ❑   เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.....................ไร ่       ❑   เช่าที่รวม.......................ไร่ 
 รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่...................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย....................................ถนน........................................ 
 ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต............................................จงัหวัด................................... 
 รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.................................................... 
 

 9.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
  ❑  อยู่ด้วยกัน     ❑  หย่า      ❑  แยกกันอยู่ตามอาชีพ     
 ❑  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................................................... 
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10. พี่น้องร่วมบิดามารดา  รวมผู้ขอกู้ยืม มี..............คน  ชาย............คน หญิง..............คน  ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ............. 
     พี่น้องกำลังศึกษาอยู่รวม ................. คน  คือ 

   คนที ่      เพศ       อายุ   ชั้นป ี                            สถานศึกษา 
     
     
     
     

 

11. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแลว้รวม...................คน  คือ 
 

 คนที ่   เพศ   อายุ       วุฒิการศึกษา           สถานทีท่ำงาน  รายได้เดือนละ 
      
      
      
      
      

 

12.  คู่สมรสข้าพเจ้า(ถ้ามี) ชื่อ......................................................... ❑ ถึงแก่กรรม    ❑ ยังมีชีวิตอยู่  อายุ.............ปี 
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ............................................................................................................................. 
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .............................................................................................................................. 
 จบการศึกษาขั้นสูงสุด..........................................................จากสถานศึกษา........................................................ 
 อาชีพ  ❑ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ........................................................................... 
   หน้าที่ ................................................................................................................................................. 
  ❑ ค้าขาย  โดยเป็น   ❑ เจ้าของร้าน    ❑ หาบเร่   ❑ เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................. 
  ❑ รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)............................................................................................................. 
  ❑ เกษตรกร  ประเภท ............................................................................................................................ 
  โดย        ❑   เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม...............ไร่   ❑   เช่าที่รวม...........ไร ่
  ❑ อ่ืนๆ (ให้ระบุ  ......................................................................................) 
  รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่..................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................... 
  ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด......................................... 
  รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.................................................... 
13. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จา่ยเดือนละ............................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
14. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะดา้นการเงินจาก.............................................................................................................. 
      เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ................................................................................................................................ 
 มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น........................................................................................................................... 
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15.  ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา  มารดา  หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา  หรือคู่สมรส)  
 ชื่อ.................................................สกุล.........................................เก่ียวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น............................ 
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .............................................................................................................................. 
 จบการศึกษาขั้นสูงสุด..........................................................จากสถานศึกษา........................................................ 
 อาชีพ  ❑ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ........................................................................... 
   หน้าที่ ................................................................................................................................................. 
  ❑ ค้าขาย  โดยเป็น   ❑ เจ้าของร้าน    ❑ หาบเร่   ❑ เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................. 
  ❑ รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน).............................................................................................................. 
  ❑ เกษตรกร  ประเภท ............................................................................................................................ 
  โดย        ❑   เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม...............ไร่   ❑   เช่าที่รวม...........ไร ่
  ❑ อ่ืนๆ (ให้ระบุ  ......................................................................................) 
  รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่..................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................... 
  ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด......................................... 
  รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.................................................... 
16.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
16.1 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา*            หน่วย: บาท 

   ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   ภาคเรียนที่ 3            รวม 
  16.1.1 ค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ     
  16.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่ 
สถานศึกษาเรยีกเก็บ 

        -           -           -              - 

     16.1 รวม              - 
16.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กู้ตามวงเงินท่ี
กำหนดไว ้ในแตล่ะรายและในแตล่ะระดับการศึกษา* 

16.2.1 ค่าครองชีพ    เดือนละ      3,000        บาท     เป็นเวลา    12        เดือน 36,000 

16.1 และ 16.2  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น (บาท)     36,000 
  หากข้าพเจ้าได้ร ับการพิจารณาให้กู ้ยืมเงินเพื ่อการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขา............................................................จังหวัด..................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อม
นี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว    
                            

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

*ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษาน้ัน ๆ 

กยศ. 101-4 
 



~ 8 ~ 
 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 
 

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

ข้าพเจ้า ………………..………………….…..…………..…… ตําแหน่ง ………………….…………..……..….…….…….…… 
สังกัด...............................................................................สถานท่ีทํางาน …………..………………….……..…………..….…….……  
เลขท่ี ………. หมู่ที ่………ตรอก/ซอย ……………...................…… ถนน …………………..………ตําบล/แขวง ……….….…...……. 
อําเภอ/เขต ………….……..…….…… จังหวัด ……………….…………... รหัสไปรษณีย์ ………..……... โทรศัพท ์……………….……. 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ ……………………………… สถานท่ีทํางาน ..….……………….….………..…อยู่บ้านเลขที่..................................... 
หม ู ่ที่  …………. ตรอก/ซอย  ………………..………..…….…… ถนน  ……………………...……ต ําบล /แขวง  …………..…………..…..…… 
อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ………………….……….…รหัสไปรษณีย์ ………………….….. โทรศัพท์ ………………………. มี
รายได้ปีละ ………………………………………… บาท 

คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ…………………………………...…………………    ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ …………………………………. สถานที่ทํางาน ..….…………………………….….……เลขที่ …….………. หมู่ที่ ……… ตรอก/
ซอย …………….…….…… ถนน ……………………...……ต ําบล/แขวง …………..…..…..…… อําเภอ/เขต  …………………….. จ ังหวัด 
………………….……….รหัสไปรษณีย์ ………………….….. โทรศัพท ์…………..……...… มีรายได้ปีละ ……………… บาท 

บิดาของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ………………………………….…...…………………    ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ …………………………………. สถานที่ทํางาน ..….…………………………….….……เลขที่ …….………. หมู่ที่ ……… ตรอก/
ซอย …………….…….…… ถนน ……………………...……ต ําบล/แขวง …………..…..…..…… อําเภอ/เขต  …………………….. จ ังหวัด 
………………….……….รหัสไปรษณีย์ ………………….….. โทรศัพท ์…………..……...… มีรายได้ปีละ ……………… บาท 

มารดาของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ…………………………………...…………………    ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ …………………………………. สถานที่ทํางาน ..….…………………………….….……เลขที่ …….………. หมู่ที่ ……… ตรอก/
ซอย …………….…….…… ถนน ……………………...……ต ําบล/แขวง …………..…..…..…… อําเภอ/เขต  …………………….. จ ังหวัด 
………………….……….รหัสไปรษณีย์ ………………….….. โทรศัพท ์…………..……...… มีรายได้ปีละ ……………… บาท 

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืมเงิน (ที่ไม่ใช่บิดา-มารดา) ช่ือ……………….………….……………  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ …………………………………. สถานที่ทํางาน ..….…………………………….….……เลขที่ …….………. หมู่ที่ ……… ตรอก/
ซอย …………….…….…… ถนน ……………………...……ต ําบล/แขวง …………..…..…..…… อําเภอ/เขต  …………………….. จ ังหวัด 
………………….……….รหัสไปรษณีย์ ………………….….. โทรศัพท ์…………..……...… มีรายได้ปีละ ……………… บาท 

ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง     
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ในการพิจารณาให้การกู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 

 
        ลงชื่อ …………………………………………………ผู้รับรอง 

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

 
 
 

กยศ. 102 
 

หมายเหตุ การรับรองรายได้ครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับรอง พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรฐั/
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด และรับรองสำเนาถูกต้อง 
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของครทูี่ปรึกษา 
 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำแหน่ง................................................... 
ประจำภาควิชา/สาขา................................................................คณะ............................................................................. 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
นักศึกษาชั้นปีที่.................ภาควิชา/สาขาวิชา..............................................คณะ............................................................. 

 ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 

        ลงชื่อ.............................................................. 
             (...............................................................) 
        ตำแหน่ง......................................................... 
        วันที่...........เดือน......................พ.ศ. .............. 
 
 เห็นควรให้กู้ยมืเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 
 ไม่เห็นควรให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เนื่องจาก.............................................................................................................           
.................................................................................................................................................................................................................................................................................      
.................................................................................................................................................................................................................................................................................      
.................................................................................................................................................................................................................................................................................      
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แผนผังที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ คู่สมรส ของผูข้อกู้ยืม 

ชื่อ – สกุล ผู้ขอกู้ ..............................................................................รหัสนักเรียน/นักศึกษา.......................................... 
ระดับชัน้ ..............................................สาขาวิชา........................................................................................................... 
ขอรับรองว่า รูปถ่ายบ้านเป็นบ้านพักของ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................เก่ียวขอ้งเปน็................. 
เจ้าของบ้านชื่อ – สกุล ......................................................................................เก่ียวข้องเป็น.......................................... 
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ...................หมู่ที่......................หมู่บ้าน........................................ซอย........................................... 
ถนน..........................................ตำบล.................................อำเภอ....................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์......................................................... 

          แผนผังที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน 
   N 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แผนผังที่อยู่อาศัยปัจจุบัน กรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่ตามทะเบยีนบ้าน 
 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ :      โปรดเขียนแผนท่ีแสดงที่ตั้ง ที่อยู่อาศัยให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย (ใช้ปากกาสีน้ำเงินเขียน) โดย 
                    1. บอกช่ือหมู่บ้าน จุดสังเกต และสถานท่ีสำคัญ ระหว่างทางไปบ้านนักเรียน นักศึกษา 
                    2. บอกระยะทางหลักกิโลเมตร ให้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากสถานท่ีสำคัญของจังหวัด 
                        อำเภอ ตำบล มายังที่อยู่อาศัย อาจจะเป็นจากที่ว่าการอำเภอ เทศบาล ศาลากลางจังหวัด หรือสถานท่ีๆ 
                        เป็นที่รู้จักในละแวกนั้น เช่น วัด ตลาด เป็นต้น และระบุระยะทางก่อนถึงบริเวณทางเข้าบ้านเป็นช่วงๆ 
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ภาพถ่ายบ้านนักเรียน นักศึกษาที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน จำนวน 4 รูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รูปด้านหน้าบ้าน 
 
 
 
 

เห็นตัวบ้านชัดเจน (กรณีบ้าน 2 ชั้น ต้องเห็นทั้ง 2 ชัน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. รูปด้านหลังบ้าน 
 
 
 
 
 
 

เห็นตัวบ้านชัดเจน (กรณีบ้าน 2 ชั้น ต้องเห็นทั้ง 2 ชัน้) 
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ภาพถ่ายบ้านนักเรียน นักศึกษาที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน จำนวน 4 รูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. รูปถ่ายภายในบา้น (จำนวน 2 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 

เห็นสภาพภายในตวับา้นอย่างชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. รูปถ่ายภายในบา้น  

 
 
 
 
 
 

เห็นสภาพภายในตวับา้นอย่างชดัเจน 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม......................................................................................................................................................                      
วัน เดือน ปี .............................................................................................รวมจำนวน ...............................................ชั่วโมง 
สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม...................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม  

1. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะต่อสังคม 
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมฯ ทำกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาเพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และคุณสมบั ติของ     

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ที่เป็นระโยชน์กับผู้อื่น  และสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ / กิจกรรม  
1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       

ภาพกิจกรรม 
ชื่อ – สกุล นร./นศ. ...........................................................................................รหัส นร./นศ. ........................................... 
ระดับชั้น ..................................... สาขาวิชา.........................................................เบอร์โทรศัพท์ ...................................... 
      หมายเหตุ :  ภาพกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการ / กิจกรรม  จิตอาสาที่มีประโยชน์ 

หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อหนึ่งภาคการศึกษา 
 (ผู้กู้ยืม รายเก่า   ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา) 

 (ผู้กู้ยืม รายใหม่  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดย 1 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา) 

สำหรับนักเรยีนและนักศึกษา 
ผู้กู้ยืม กยศ.  

ภาคเรียนที่......./............... 
 

 รายเก่า    ปวช.  ปวส.   
 รายใหม่   ปวช.  ปวส.   

 เปลี่ยนระดับชั้น/เปลี่ยนสถานศึกษา   
 

ภาพท่ี 1 
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ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

       (    ) 

วัน   เดือน       พ.ศ.    

 
  

 

ภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับรอง 
(นายกิจติพงศ์ บู้หลง) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 


