ตัวอยางเอกสารประกอบการขอกูยืมฯ สําหรับนักศึกษาใหม หรือเรียกสั้นๆวา “ใบสีฟา”

ส่งเอกสารก่อนหน้าและหลังวันนัด ไม่ควรเกิน 7 วัน

ยื่นกูล้ กั ษณะที่ 1

ยื่นกูล้ กั ษณะที่ 2

ยื่นกูลักษณะที่ 1 รายไดรวมเกิน 360,000/ป กูไมได
ยื่นกูลักษณะที่ 2 รายไดรวมเกิน 360,000/ป กูไดเฉพาะคาเลาเรียน

เอกสารที่ตอ้ งนําส่งของนักศึกษาผูก้ แู้ ต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การสัมภาษณ์ขณะทําเรื่องกู้
ข้อ 1- 10 คือ เอกสารของนักศึกษาผูก้ ู้
ข้อ 11- 15 คือ เอกสารของผูป้ กครองซึง่ มีสิทธิ์ เป็ นผูค้ าํ้ ประกัน
ข้อ 16 – 19 คือ เอกสารของผูร้ บั รอง (ไม่ใช่ผคู้ าํ้ ประกัน)

ติดรูปถ่ายชุด
นศ. ขนาดไม่
เกิน 2 นิว้
กรอกปี การศึกษา
และสถานศึกษาที่ตอ้ งการกู้

เลือกประเภทการกู้

ปี ที่จะศึกษา (กรณีปวสเทียบโอนเข้าเรียนปี แรก กรุณาใส่ ปี 1)

ข้อ1.กรอก
ข้อมูลตาม
ความเป็ นจริง

ปริญญาตรี

ปี ท่ีจะศึกษา

นศ เข้าใหม่ ช่องนีไ้ ม่ตอ้ งกรอก
ข้อ2 และ3.
สามารถเขียน
เหมือนกันได้
ข้อ4.ตอบข้อ
นีเ้ ท่านัน้

(ไม่เคยสําเร็จฯ)

ข้อ5.เขียน ลงใน
ช่อง ไม่เคยได้รบั
ทุนการศึกษา

ตัวอย่างการกรอก
ข้อ6.หากเคยกู้
กรุณาตอบโดยดู
ตัวอย่างเป็ นหลัก
แต่ถา้ ไม่เคยกู้
เขียน ลงใน
ช่อง  เท่านัน้

2559-2561

มัยธมศึกษาตอนปลาย

2562

ปริญญาตรี

ม.4 – ม.6

โรงเรียนวัดตัง้ ใจเรียนดี

--

ปี 1

มหาวิทยาลัยไม่รูจ้ บ

--

500.-

ชื่อผูป้ กครอง (กรอกแค่ คนเดียวเท่านัน้ )
(เช่น) บิดา

ข้อ9. กรอก
ข้อมูลบิดาให้
ครบถ้วน
กรณี นศ.
ไม่ได้อยู่กบั
บิดา ข้อ9. เว้น
ไว้คะ่
กรณี บิดา
ทํางานมีรายได้
ประจํา ให้ใช้
ฐานเงินเดือน
คูณ 12
ข้อ10. กรอก
ข้อมูลมารดา
ให้ครบถ้วน
กรณี นศ.
ไม่ได้อยู่กบั
มารดา ข้อ10.
เว้นไว้คะ่
กรณี มารดา
ทํางานมีรายได้
ประจํา ให้ใช้
ฐานเงินเดือน
คูณ 12
แยกกัน
ข้อ 11. เลือกตอบได้คือ อยู่ดว้ ยกัน หรือ หย่า
(กรณี ทัง้ 2 ท่านเลิกกันโดยไม่ได้จดทะเบียน กรุณาเลือก อื่นๆ และ กรอกตามตัวอย่างค่ะ )

ข้อ12. กรอกตามความเป็ นจริง ตัวอย่างเช่น นศ.มีพี่นอ้ ง 6 คน โดย คนที่ 1 ถึงแก่กรรม คนที่ 2 ทํางานบริษัท
คนที่ 3 ค้าขาย คนที่ 4 ว่างงาน นศ.เป็ นคนที่ 5 และคนที่ 6 อายุ 3 ขวบยังไม่เข้าเรียน กรอกดังนี ้
หมายเหตุ พี่นอ้ งที่สามารถ นํามากรอกได้ ต้องเป็ น บิดา-มารดา เดียวกัน เท่านัน้
6

1

4

2

5

5

หญิง

17

ปี 1

มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์

6

ชาย

3

--

--

2
1
2
3

ชาย
ชาย
หญิง

15
20
19

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปวช.
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

4

ชาย

18

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

--

ถึงแก่กรรม
บริษัท มั่นคงแน่นอน จํากัด

15,000.-

ค้าขายทั่วไป

12,000.-

ว่างงาน

--

ข้อ14. กรอก
ข้อมูลผูป้ กครอง
ให้ครบถ้วน
กรณี กรอก ข้อ9.
หรือ ข้อ10. แล้ว
ข้อ.14 เว้นไว้คะ่

(เช่น) คุณป้า

กรณี
ผูป้ กครอง
ทํางานมีรายได้
ประจํา ให้ใช้
ฐานเงินเดือน
คูณ 12
กรณี นศ. อยู่กบั บิดาบุญธรรม หรือ คุณแม่บญ
ุ ธรรม ให้กรอก ข้อ14. โดยเว้น ข้อ 9. และ ข้อ 10. ไว้คะ่

กรณี นศ. ใช้คสู่ มรสที่จดทะเบียนสมรส เป็ นผูป้ กครองแทนบิดา มารดา ต้องกรอกข้อ15. ให้ครบถ้วน
หาก กรอก ข้อ9. หรือ ข้อ10. หรือ ข้อ.14 แล้ว ข้อ 15. เว้นไว้คะ่

กรณี คูส่ มรส
ทํางานมีรายได้
ประจํา ให้ใช้
ฐานเงินเดือน
คูณ 12

ให้ นศ. เลือก
กา  ลงหน้า
ข้อที่ตอ้ งการ
ยกเว้น
ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องฯ
ไม่ตอ้ งเลือก
ค่ะ

ลงชื่อ นศ. ผูก้ ยู้ ืม และวันทีเอกสาร
ค่ะ .. จบ การกรอกแบบ กยศ. 101

รูปถายบานที่อยูปจจุบัน ของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง ไมจําเปนตองตรงกับทะเบียนบานหรือบัตรประชาชน
ถ่ายภาพที่อยูป่ ั จจุบนั
ขนาดประมาณ 4 X 6 นิว้
โดยถ่ายให้เห็นพืน้ ดินถึงหลังคา
ตามภาพตัวอย่างด้านข้าง
(คอนโดมิเนียม,ทาวน์เฮ้าส์,บ้านเดีย่ ว,ห้องเช่า)

ที่อยูปจจุบัน ของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง

นศ. สามารถวาดแผนที่บา้ น หรือ ใช้ ภาพจาก Google map แล้วนํามาแปะ ก็ได้
ตัวอย่าง ใช้ภาพจาก Google map แล้ววาด ตําแหน่งบ้านเพิ่มเติม
โดยเห็นเส้นทางไป วัด หรือ โรงเรียน ซี่งถือเป็ นสถานที่สาํ คัญ

บ้าน

ขอขอบคุณที่มาของภาพ
www.sansiri.com/thai/คอนโดมิเนียม
www.sansiri.com/thai/ทาวน์โฮม
www.baanlaesuan.com/125988/diy/little-home/rural-housing
www.renthub.in.th/หอพักสี สม้ -อุตสาหกรรมสุ รนารี

ตัวอย่างเช่น ทําจิตอาสาในปี การศึกษา 2562 แต่จะกูใ้ นปี การศึกษา 2563
กรุณากรอก 2562 เพราะเป็ นปี ที่ปฏิบตั จิ ริง

ตัวอย่างการกรอกแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการฯ

2562

นายทําจริง ใจซื่อตรง

โครงการ
ปลูกป่ า

โครงการเก็บขยะ

เก็บกล่องนม

กวาดลานวัด
ล้างห้องนํา้ วัด

6100

0103

0999

-นศ.แรกเข้าปี 1 ทําจิตอาสา เพียง 1 กิจกรรม ไม่จาํ กัด ชั่วโมง
ในตารางด้านล่างเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน้ ดังนัน้ นศ.ทําแค่ขอ้ เดียวค่ะ

089- 999 - 9999

เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา

15 - 16 ก.ย. 62

16

อธิบายตามความเข้าใจของ
นักศึกษา

นายสอนสั่ง คนดี

อ.ที่ปรึกษาชมรมฯ ลายเซ็น
095-596-XXXX พร้อมประทับตราตําแหน่ง

ชายหาดบางแสน
จ.ชลบุรี

8 ต.ค. 62

8

อธิบายตามความเข้าใจของ
นักศึกษา

นส. ตัง้ ใจ จึงได้ดี

อ.ที่ปรึกษาชมรมฯ ลายเซ็น
095-465-XXXX พร้อมประทับตราตําแหน่ง

บ้าน นักศึกษา

12 ส.ค.
– 30 ต.ค. 62

15

เก็บ-ล้างทําความสะอาด-ตากแดด
แล้วนําส่ง หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ต่อไป

วัดใหม่ทองเสน
เขตดุสิต กทม.

4 พ.ย. 62

3

กวาดลานพืน้ ที่หน้าโบสถ์ และ
ล้างห้องนํา้ 4 ห้อง

นส.สะอาด รักพืน้ ที่
พระอาจารย์
ยินดี ใฝ่ บุญ

อ.ชมรมกิจกรรม
095-596-XXXX
เจ้าคณะ 3
095-345-XXXX

ลายเซ็น
พร้อมประทับตราตําแหน่ง
ลายเซ็น
พร้อมประทับวัด

สําหรับ นศ.แรกเข้าปี 1 ข่องนีไ้ ม่ตอ้ งกรอกค่ะ

(ได 6 ชั่วโมง /ครัง้ พรอมแนบเอกสารประกอบ)

หนังสือรับรองเงินเดือนหรือ
สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
ของผูป้ กครอง/ผูค้ า้ ประกัน
เอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน
แต่ให้เลือกส่งเพียงเดือนเดียว
หมายเหตุ
1. นักศึกษาอยูก่ บั บิดาและมารดา โดยทัง้ สองท่านทางานมีหนังสือรับรองหรือสลิป
เงินเดือน นักศึกษาไม่ตอ้ งทา กยศ 102
2. นักศึกษาอยูก่ บั ผูป้ กครอง หรือ คูส่ มรสที่ถกู ต้องตามกฎหมาย โดยท่านนัน้
ทางานมีหนังสือรับรองหรือสลิปเงินเดือน นักศึกษาไม่ตอ้ งทา กยศ 102
3. นักศึกษาอยูก่ บั บิดาและมารดา โดยคนหนึ่งคนใดทางานมีหนังสือรับรองหรือ
สลิปเงินเดือน เพียงท่านเดียว นักศึกษาต้องทา กยศ 102 ด้วย
4. นักศึกษาอยูก่ บั ผูป้ กครอง หรือ คูส่ มรสที่ถกู ต้องตามกฎหมาย โดยท่านนัน้
ทางานไม่มีหนังสือรับรองหรือสลิปเงินเดือน นักศึกษาต้องทา กยศ 102

กยศ.102 จําเป็ นต้องใช้ตอ่ เมื่อ>
1. บิดา,มารดา คนใดคนหนึ่งหรือทัง้ สองคน ของ นศ.ผูก้ ยู้ ืม ไม่มีหนังสือรับรองฯ หรือ สลิปเงินเดือน
2. นศ.ผูก้ ยู้ ืม ให้ ผูป้ กครอง หรือ คูส่ มรสที่ถกู ต้องตามกฎหมาย เป็ นผูค้ าํ้ ประกัน แทน บิดามารดา
แต่ ไม่มีหนังสือรับรองฯ หรือ สลิปเงินเดือน ก็จาํ เป็ นต้องใช้ กยศ.102 แผ่นนี ้ เช่นกัน
กรอก ข้อมูลผูร้ บั รองรายได้
(ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่รฐั )

-

กรอก
ข้อมูล บิดา
มารดา
เป็ นผูค้ าํ้
ประกันโดย
-อยู่ดว้ ยกัน
กรอกทัง้ คู่
-แยกกัน
กรอกคน
เดียว

นักศึกษา

ระบุช่ือผูก้ ู้ เช่น น.ส.ใจดี มีสขุ

-

ระบุ เช่น รับจ้างทั่วไป
กรอกที่อยู่ท่บี า้ น

ระบุ เช่น พนักงานบริษัท
กรอกที่อยู่บริษัท

-

-

-

-

-

อาชีพที่ไม่ใช่ลกู จ้างประจําไม่ตอ้ งกรอกช่องนี ้
เช่น 100,000.ระบุ เช่น บริษัท มั่นคงดี จํากัด

กรอก ข้อมูล
นศ. ผูก้ ยู้ ืม
เฉพาะกรณี
ใช้คสู่ มรสฯ
เป็ นผูค้ าํ้
ประกัน

เช่น 120,000.-

ระบุ เช่น ค้าขายทั่วไป
กรอกที่อยู่ท่บี า้ น

อาชีพที่ไม่ใช่ลกู จ้างประจําไม่ตอ้ งกรอกช่องนี ้

ระบุ เช่น เกษตรกร
กรอกที่อยู่ท่บี า้ น

อาชีพที่ไม่ใช่ลกู จ้างประจําไม่ตอ้ งกรอกช่องนี ้

ฐานเงินเดือน
คูณ 12
เช่น 80,000.-

เช่น 150,000.-

เฉพาะกรณี
นศ ไม่ได้อยู่
ในการดูแล
ของบิดา
มารดา ต้อง
ใช้ผปู้ กครอง
เป็ นผูค้ าํ้
ประกัน

ลายมือชื่อผูร้ บั รองรายได้ ต้องตรง กับ สําเนาบัตร (ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่รฐั )
หมายเหตุ 1. การกรอก กยศ.102 ให้ อ้างอิงข้อมูลจาก กยศ.101
2. เฉพาะ นศ.กู้ลักษณะที่ 1 รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยมื ทีป่ รากฎในเอกสารนี้ รวมกันต้องไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
2. หากกรอกผิดให้ใช้ปากกาขีดฆ่าแก้ไข ได้เท่านั้น แล้วมีลายมือเซ็นรับรองกํากับไว้โดย ผู้รับรอง ทุกจุดทีแ่ ก้ไข

ตัวอย่าง การกรอก หนังสือรับรองสถานภาพฯ

ชื่อ-สกุล ผูร้ บั รอง
กรุณา กรอก ข้อมูลทุกบรรทัด

ผูใ้ หญ่บา้ น

ระบุ

กา  เลือกอย่างใดอย่าง
ชื่อ-สกุล นักศึกษาผูก้ ยู้ ืม

เช่น พ่อ , น้า

ชื่อ-สกุล ผูป้ กครองซึ่งผูค้ าํ้ ประกันของนักศึกษา
กรุณา กรอก ข้อมูลทุกบรรทัด

ลายมือชื่อ ต้องตรงกับลายมือในเอกสารสําเนาบัตรผู้รับรอง
ชื่อ-สกุล ผูร้ บั รอง

หนังสือรับรองสถานภาพฯ ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. บิดา-มารดา แยกทางกันโดยมิได้จดทะเบียนหย่า
2. ผู้ปกครองเป็ นบุคคลอื่น ซึง่ ไม่ใช่บิดา-มารดา

ตัวอย่าง การกรอก หนังสือรับรองการไม่เป็ นผู้ทที่ าํ งานประจํา

ชื่อ-สกุล ผูร้ บั รอง
กรุณา กรอก ข้อมูลทุกบรรทัด

ชื่อ-สกุล นักศึกษาผูก้ ยู้ ืม
ลายมือชื่อ ต้องตรงกับลายมือในเอกสารสําเนาบัตรผู้รับรอง

เอกสารแผ่นนี้
สําหรับ นักศึกษาทีเ่ รียน ภาคพิเศษ เท่านั้น

ตัวอย่าง ส่งสําเนาบัตรผู้รับรอง (รายได้ , สถานภาพ , ไม่ทาํ งานประจํา)

ลายมือชือ่ ในบัตร ต้องตรงกับ ลายมือชือ่ ในใบรับรองฯ

บัตรต้องไม่หมดอายุ
หมายเหตุ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ อาจไม่เหมือนตามตัวอย่าง
ทัง้ นี้ ให้ดูลายมือชื่อเจ้าของบัตร(ถ้ามี) และวันหมดอายุ เป็ นสําคัญ

จบ
ก่อนส่ง
กรุณาตรวจสอบเอกสารในมือ
กับตัวอย่างข้างต้นอีกครัง้ ว่าถูกต้องแล้ว
......................................

ขอบคุณค่ะ

