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แบบคาํขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา  255# 
สถานศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์  
1. ชื�อ นาย/นาง/นางสาว ………………………….……………… วนั/เดือน/ปีเกิด .…..../…….…../……...….. อาย ุ………..… ปี  
สญัชาติ ……..….……… เชื"อชาติ ………..………… เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน …………………..……..……………….….  
นิสิต/นกัศึกษาระดบั �อนุปริญญา �ปริญญาตรี , ปี � ปริญญาตรี - ปี � หลงัอนุปริญญา  ชั"นปีที� ……………………..… 
สาขาวชิา...................................................แขนงวชิา......................................................คณะ…..…………………………………  
เกรดสะสมล่าสุด…….…..…..รหสัประจาํตวันกัเรียน/นกัศึกษา….…….…..……….ชื�ออาจารยที์�ปรึกษา………..…...…..………..  
 

2.ภูมิลาํเนาเดิมเลขที�…..…..…..หมูที่�……..……..ตรอก/ซอย…………….……………ถนน ……………………..….…  
ตาํบล/แขวง………….………………………อาํเภอ/เขต………..……..………………จงัหวดั ……...………………. 
รหสัไปรษณีย ์……………….……….. โทรศพัท ์………………………….…………………  
 

3.ที�อยูปั่จจุบนัเลขที�……….…..หมูที่�….………..ตรอก/ซอย………………………… ถนน ………………….…..….…  
ตาํบล/แขวง…………………………………อาํเภอ/เขต……………...………………จงัหวดั ……….………………. 
รหสัไปรษณีย ์……………….. โทรศพัท ์……………………………  
 

4.จบการศึกษาขั"นสูงสุดระดบั………………….………………………..สาขา ………….…………………………….. 
สถานศึกษา……………………………………………………………………….ปีการศึกษา …………..……….……  
 

5. � เคยไดรั้บทุนการศึกษา  

ปีการศึกษา ประเภท ชื�อทนุการศึกษา จํานวนเงิน 

    

    

    

   � ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา  
 

6. � เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา  
ครั1งที�  ปีการศึกษา  ระดับการศึกษา  ชั1นปีที�  สถานศึกษา  วงเงินกู้  

      

      

      

      

   � ไม่เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา  

 
ติดรูปถ่าย 

ของผูย้ื�น 

คาํขอกู ้
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7. บิดาขา้พเจา้ชื�อ ………………………………………………… � ถึงแก่กรรม � ยงัมีชีวติอยู ่อาย ุ….…….. ปี  
เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน ……………………………… ………………………………………………………… 
จบการศึกษาขั"นสูงสุด ………………………………… จากสถานศึกษา ………………………………………………  
อาชีพ  � รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ตาํแหน่ง ………………………………………………………….............  

หนา้ที� ………………………………………………………………………………….…………… 
� คา้ขาย โดยเป็น � เจา้ของร้าน � หาบเร่ � เช่าร้าน  

ลกัษณะสินคา้ ……………………………………………………………………………………… 
� รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน) ………………………………………………………………………… 
�เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………………  

โดย � เป็นเจา้ของที�ดิน รวม ……………… ไร่ � เช่าที�รวม …………………… ไร่  
รายไดปี้ละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ)  
ที�อยูปั่จจุบนัเลขที� …….…..หมูที่� ……………..ตรอก/ซอย……………….……………… ถนน ……………………..…..….…  
ตาํบล/แขวง……………………….………อาํเภอ/เขต……………….………………จงัหวดั ……………….…………..……… 
รหสัไปรษณีย ์……………….. โทรศพัท ์……………………………  

 
8. มารดาขา้พเจา้ชื�อ ………………………………………………… � ถึงแก่กรรม � ยงัมีชีวติอยู ่อาย ุ.……….... ปี  
เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน ……………………………… ………………………………………………………… 
จบการศึกษาขั"นสูงสุด ………………………………… จากสถานศึกษา ………………………………………………  
อาชีพ  � รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ตาํแหน่ง ………………………………………………………….............  

หนา้ที� ………………………………………………………………………………….…………… 
� คา้ขาย โดยเป็น � เจา้ของร้าน � หาบเร่ � เช่าร้าน  

ลกัษณะสินคา้ ……………………………………………………………………………………… 
� รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน) ………………………………………………………………………… 
�เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………………  

โดย � เป็นเจา้ของที�ดิน รวม ……………… ไร่ � เช่าที�รวม …………………… ไร่  
รายไดปี้ละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ)  
ที�อยูปั่จจุบนัเลขที� …….…..หมู่ที� …………..ตรอก/ซอย…………………………… ถนน …………………..….… ตาํบล/
แขวง…………………….………อาํเภอ/เขต……………..………………จงัหวดั ……………….………… 
รหสัไปรษณีย ์……………….. โทรศพัท ์……………………………  

 
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา  
� อยูด่ว้ยกนั  � หยา่  � แยกกนัอยูต่ามอาชีพ  
�อื�น ๆ ระบ ุ…………………………………………………………………………………………………………. 
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10.พี�นอ้งร่วมบิดามารดา รวมผูข้อกูย้มืมี ………. คน ชาย ………. คน หญิง ………. คน ขา้พเจา้เป็นคนที� ………….  
มีพี�นอ้งกาํลงัศึกษาอยูร่วม …………… คน คือ  

คนที� เพศ อายุ ชั1นปี สถานศึกษา 

     

     

     

     

     

11. พี�นอ้งที�ประกอบอาชีพแลว้รวม ……………….. คน คือ  

คนที� เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานที�ทาํงาน รายได้เดือนละ 

      

      

      

      

      

12. คูส่มรสขา้พเจา้ (ถา้มี)ชื�อ ………………………...………… � ถึงแก่กรรม � ยงัมีชีวติอยู ่อาย ุ.……. ปี  
เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน ……………………………… ………………………………………………… 
จบการศึกษาขั"นสูงสุด ……………………………… จากสถานศึกษา ……………………………………….. 
อาชีพ  � รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ตาํแหน่ง …………………………………………………………. 

หนา้ที� ………………………………………………………………………………….…… 
� คา้ขาย โดยเป็น � เจา้ของร้าน � หาบเร่ � เช่าร้าน  

ลกัษณะสินคา้ ……………………………………………………………………………… 
� รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน) ……………………………………………………………………… 
�เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………… 

โดย � เป็นเจา้ของที�ดิน รวม ……………… ไร่ � เช่าที�รวม …………………… ไร่  
รายไดปี้ละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ)  
ที�อยูปั่จจุบนัเลขที� …….…..หมู่ที� …………..ตรอก/ซอย………………………… ถนน ………………….. ตาํบล/
แขวง…………………….………อาํเภอ/เขต……………..………………จงัหวดั ………………… 
รหสัไปรษณีย ์……………….. โทรศพัท ์……………………………  

13. ขา้พเจา้ไดรั้บคา่ใชจ่้ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากคา่เลา่เรียน)  
 

14. ขา้พเจา้ไดรั้บการอุปการะดา้นการเงินจาก ………………………………………………………………… 
เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน ……………………………… …………………………...…………………… 
มีความสมัพนัธ์กบัขา้พเจา้โดยเป็น ……………………………………………………………………………… 
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15. ผูป้กครอง (กรณีที�ไมใ่ช่บิดา มารดา หรือพี�นอ้งร่วมบิดามารดา หรือคูส่มรส)  
ชื�อ………………………………...สกลุ……………………………...เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น….………… 
เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน ………………………………………………...………………………………..จบการศึกษา
ขั"นสูงสุด ……………… จากสถานศึกษา ……………………………………………............…… 
อาชีพ � รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ตาํแหน่ง …………………………………………….…………...  

หนา้ที� ……………………………………………………………………………….…….. 
� คา้ขาย โดยเป็น � เจา้ของร้าน � หาบเร่ � เช่าร้าน  
ลกัษณะสินคา้ ……………………………………………………………………………… 
� รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน) ………………………………………………………………  
� เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………  
โดย � เป็นเจา้ของที�ดิน รวม ……………… ไร่ � เช่าที�รวม …………………… ไร่  
� อื�นๆ (ให้ระบ ุ…………………………………………………………...)  

รายไดปี้ละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ)  
ที�อยูปั่จจุบนั เลขที� …….…. หมูที่� ……….. ตรอก/ซอย …………………… ถนน ………………………. 
ตาํบล/แขวง ……………………..……… อาํเภอ/เขต ……..……………… จงัหวดั ……………………  
รหสัไปรษณีย ์……………….. โทรศพัท ์……………………………  

16. ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูย้มืเงินเพื�อใชใ้นการศึกษาจากกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา ดงันี"   

16.1 เงินกูย้มืที�จ่ายเขา้บญัชีของสถานศึกษา ไดแ้ก่ คา่เล่าเรียนและคา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา* หน่วย: บาท  

รายละเอียด ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� M ภาคเรียนที� N รวม 
�O.�.�ค่าเล่าเรียนตามที�สถานศึกษาเรียกเกบ็     
16.1.2 ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาตามที�
สถานศึกษาเรียกเกบ็ 

    

�O.� รวม  

16.2 เงินกูย้มืที�จ่ายเขา้บญัชีของนกัเรียน/นกัศึกษา ไดแ้ก่ คา่ครองชีพ (คา่ที�พกัและคา่ใชจ่้ายส่วนตวั) โดยใหกู้ต้ามวงเงินที�
กาํหนดไวใ้นแต่ละรายและในแต่ละระดบัการศึกษา* 

 16.2.1 คา่ครองชีพ เดือนละ                   บาท         เป็นเวลา            เดือน  

16.1 และ 16.2 รวมเป็นเงินทั"งสิ"น (บาท)  

หากขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหกู้ย้มืเงินเพื�อการศึกษา ขา้พเจา้มีความประสงคเ์บิกจ่ายเงินจากธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาขา ……………………………………………….. จงัหวดั …………………………………..………… 
ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความทั"งหมดนี" เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความอนัเป็นเทจ็ 
ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบความเสียหายที�อาจเกิดขึ"นแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา พร้อมนี"  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสาร
ต่าง ๆ เพื�อประกอบการพิจารณาแลว้ จาํนวน …………………… รายการ  

ลงชื�อ …………………………………………..  
(…………………………………………) 

วนัที� ............ เดือน................................ พ.ศ..................  
*ตามที�ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา เรื�อง กาํหนดขอบเขตการให้กู้ยมืเงนิเพื�อการศึกษาประจาํปีการศึกษานั1นๆ 


