การกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564

กยศ. 101

แบบคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ……………..
สถำนศึกษำ …………………………………………

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น
แบบคาขอกู้

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี
สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .................……....…..……...
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..
สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..
รหัสประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…
ตาบล/แขวง ………........…………… อาเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............
รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………
4. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................
ไม่เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.

เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีกำรศึกษำ

ประเภท

ชื่อทุนกำรศึกษำ

จำนวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ

กยศ.

ชั้นปีที่

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ.
สถำนศึกษำ

เงินที่กู้ยืม

-27. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่า
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................... .................................

-312.พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….
มีพี่น้องกาลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

ชั้นปี

สถำนศึกษำ

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

กำรศึกษำสูงสุด

สถำนที่ทำงำน

รำยได้เดือนละ

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง………….............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………

-4ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ตาแหน่ง…………...............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
***************************************************
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชีพ
• ข้าพเจ้าขอรับรองและยื นยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการรับรองรายได้
มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
ไม่มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)
แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
อื่นๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ......
ลงชื่อ …….....……………………………………..
(....………..................…………………………………)
วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ..................

ึ ษา ……………
บ ันทึก กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ทีม
่ ง
ุ่ จิตอำสำ ปี การศก
ึ ษำ
ผู ้กู ้กองทุนฯ จะต ้องแสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่นอ
้ ยกว่ำ 36 ชว่ ั โมงต่อปี กำรศก
ื่ -นามสกุล …………………………………………………………
ึ ษา ………………………………………………….
ชอ
รหัสนักศก
เบอร์โทรศัพท์ ………………………….
เวลำ
ที่

่ กิจกรรมจิตอำสำ
ชือ

สถำนทีด
่ ำเนินโครงกำร

ว. / ด./ ป.

ผูร้ ับรอง

(ไม่เกิน 8 ชม.ต่อว ัน)
้ สุด
เริม
่ ต้น-สิน

ชว่ ั โมง

ล ักษณะกิจกรรม
(อธิบำยโดยละเอียด)

(หน่วยงำน องค์กำร หรือผูท
้ เี่ ป็นเจ้ำของโครงกำร/
กิจกรรม)
ตำแหน่ง /
่ – สกุล
ชือ

เบอร์โทร.ทีต
่ ด
ิ ต่อได้

่
ลำยมือชือ

1

2

3

4
รวมจำนวนชว่ ั โมง .

ั
หมำยเหตุ : ประเภทกิจกรรมจิตอำสำ จะต้องเป็นไปเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ สงคม
่ ปลูกป่ า สร ้างฝาย สร ้างโรงเรียน สร ้างห ้องสมุด
อย่ำงแท้จริง เชน
บูรณะสาธารณะประโยชน์ บาเพ็ญประโยชน์ตอ
่ สาธารณะกุศล บริจาคเลือด ฯลฯ

………………………………………………………………………
่ -สกุลตัวบรรจง
( ……………………………………………………….………………...) ชือ
อำจำรย์ทไี่ ด้ร ับแต่งตงให้
ั้
เป็นคณะกรรมกำร
ั
สมภำษณ์
ผข
ู ้ อกูย
้ ม
ื

ใช้กระดาษ A4 ทั่วไป ในการทาภาพประกอบ แ ละ ไม่จ าเป็น ต้อ งตีกรอบเหมือ นในตัวอย่าง รวมถึงไม่กาหนดขนาดของภาพ เพียงให้ด ูแ ล้วรู้เ รื่อ ง
กระดาษหนึ่งแผ่น นศ. สามารถใส่กี่ภาพก็ได้ และใช้กระดาษกี่แผ่นก็ได้เช่นกัน แ ต่ขอให้ร ะบุข้อ มูล ให้ชัด เจน เช่นชื่อ กิจ กรรม วันที่ทากิจ กรรม

ตัวอย่าง การส่ง ภาพประกอบ
(ขาวดา หรือ สีก็ได้ แต่ขอให้เห็น นศ. ทากิ จกรรมนั้น อย่างชัดเจน)
(1) ติดรูปภาพกิจกรรมลงในกระดาษ (2) อธิบายใต้ภาพว่า นศ. ทาอะไร พร้อมทั้งใส่วันที่ช่วงวัน/เดือน/ปี ที่ทากิจกรรม นั้นๆ โดยเขียนด้วยปากกาสีน้าเงิน

รู ปภาพกิจกรรม

รู ปภาพกิจกรรม

โครงการทาสีโรงเรียน

โครงการทาสีโรงเรียน

(ใส่แค่ 1 ภาพ/ ซา้ โครงการได้แต่ไม่ซา้ วัน)

(ใส่แค่ 1 ภาพ/ ซา้ โครงการได้แต่ไม่ซา้ วัน)

ทาสีโรงเรียน วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 25XX

ทาสีโรงเรียน วันที่ 1 – 3 กันยายน 25XX

รู ปภาพกิจกรรม

รู ปภาพกิจกรรม

โครงการอ่านหนังสือให้คนตาบอด

บริจาคเลือด (ได้ 6 ชม / ครัง้ พร้อมแนบเอกสารประกอบ)

(ใส่แค่ 1 ภาพ/ ซา้ โครงการได้แต่ไม่ซา้ วัน)

(ใส่แค่ 1 ภาพ/ ซา้ โครงการได้แต่ไม่ซา้ วัน)

อ่านหนังสือให้คนตาบอด วันที่ 8 ตุลาคม 25XX

บริจาคเลือด วันที่ 14 ตุลาคม 25XX

สาหรับผู้รับรองลงนาม
กยศ.102

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
สังกัด
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
ประกอบอาชีพ
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวัด
มีรายได้ปีละ

เดือน

พ.ศ.

ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ถนน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ผู้ขอกู้ยืมเงิน
สถานทางาน
ถนน
รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
โทรศัพท์

บาท

คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทางาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

บิดาของผู้กู้ยืม ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทางาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

มารดาของผู้กู้ยืม ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทางาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทางาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้รับรอง
1.เจ้ าหน้ า ที่ ข องรัฐ หรือ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ผู้ รับ บ าเหน็ จบ านาญ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
________________________
เขียนที่............................................................
วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ .............ปี

------------

บั ต รประจำตั ว ประชาชนเลขที่
ทีอ่ ยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........................................................ ตำบล/
แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............ .............................
โทรศั พ ท์ ............................................................. Email ………………………………………………………..………………………..
ข้ า พเจ้ า มี ฐ านะเป็ น  ผู้ ยื่ น คำขอกู้ ยื ม เงิ น  ผู้ แ ทนโดยชอบธรรม/ผู้ ป กครอง  คู่สมรสของผู้ ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
ของ.................................................................................................................... ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้
1. ยินยอมให้ กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อการให้กู้ยืม
การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ยิน ยอมให้ หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรื อครอบครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า เปิ ด เผย และ/หรื อ แลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า ให้แก่
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาเพื่ อ การให้ กู้ ยื ม การติ ด ตามหนี้ และการดำเนิ น การใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. ข้ า พเจ้ า จะไม่ เ พิ ก ถอนการให้ ค วามยิ น ยอมตามหนั ง สื อ นี้ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกองทุ น
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยิน ยอมฉบั บ นี้โ ดยการถ่ ายสำเนาถ่ ายภาพ หรือบันทึกไว้ ไม่ว ่า ในรูปแบบใด ๆ เป็ นหลักฐาน
ในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความในหนั ง สื อ ให้ ค วามยิ น ยอมในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ฉบั บ นี้ โ ดยตลอดแล้ ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยิ นยอม
(
)
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย

