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แบบคําขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือการศึกษา
ประจําปี การศึกษา 255#
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

ติดรู ปถ่าย
ของผูย้ นื
คําขอกู้

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
1. ชือ นาย/นาง/นางสาว ………………………….……………… วัน/เดือน/ปี เกิด .…..../…….…../……...….. อายุ ………..… ปี
สัญชาติ ……..….……… เชื"อชาติ ………..………… เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน …………………..……..……………….….
นิสิต/นักศึกษาระดับ อนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี , ปี ปริ ญญาตรี - ปี หลังอนุปริ ญญา ชั"นปี ที ……………………..…
สาขาวิชา...................................................แขนงวิชา......................................................คณะ…..…………………………………
เกรดสะสมล่าสุด…….…..…..รหัสประจําตัวนักเรี ยน/นักศึกษา….…….…..……….ชืออาจารย์ทีปรึ กษา………..…...…..………..
2.ภูมิลาํ เนาเดิมเลขที…..…..…..หมูท่ ี……..……..ตรอก/ซอย…………….……………ถนน ……………………..….…
ตําบล/แขวง………….………………………อําเภอ/เขต………..……..………………จังหวัด ……...……………….
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….……….. โทรศัพท์ ………………………….…………………
3.ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที……….…..หมูท่ ี….………..ตรอก/ซอย………………………… ถนน ………………….…..….…
ตําบล/แขวง…………………………………อําเภอ/เขต……………...………………จังหวัด ……….……………….
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ……………………………
4.จบการศึกษาขั"นสูงสุดระดับ………………….………………………..สาขา ………….……………………………..
สถานศึกษา……………………………………………………………………….ปี การศึกษา …………..……….……
5.

เคยได้รับทุนการศึกษา
ปี การศึกษา
ประเภท

ชือทุนการศึกษา

จํานวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6.

เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือการศึกษา
ครั1งที

ปี การศึกษา

ระดับการศึกษา

ชั1นปี ที

ไม่เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือการศึกษา

สถานศึกษา

วงเงินกู้
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7. บิดาข้าพเจ้าชือ ………………………………………………… ถึงแก่กรรม ยังมีชีวติ อยู่ อายุ ….…….. ปี
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ……………………………… …………………………………………………………
จบการศึกษาขั"นสูงสุด ………………………………… จากสถานศึกษา ………………………………………………
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง ………………………………………………………….............
หน้าที ………………………………………………………………………………….……………
ค้าขาย โดยเป็ น เจ้าของร้าน หาบเร่ เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ………………………………………………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) …………………………………………………………………………
เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………………
โดย เป็ นเจ้าของทีดิน รวม ……………… ไร่ เช่าทีรวม …………………… ไร่
รายได้ปีละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที …….…..หมูท่ ี ……………..ตรอก/ซอย……………….……………… ถนน ……………………..…..….…
ตําบล/แขวง……………………….………อําเภอ/เขต……………….………………จังหวัด ……………….…………..………
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ……………………………
8. มารดาข้าพเจ้าชือ ………………………………………………… ถึงแก่กรรม ยังมีชีวติ อยู่ อายุ .……….... ปี
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ……………………………… …………………………………………………………
จบการศึกษาขั"นสูงสุด ………………………………… จากสถานศึกษา ………………………………………………
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง ………………………………………………………….............
หน้าที ………………………………………………………………………………….……………
ค้าขาย โดยเป็ น เจ้าของร้าน หาบเร่ เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ………………………………………………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) …………………………………………………………………………
เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………………………………………
โดย เป็ นเจ้าของทีดิน รวม ……………… ไร่ เช่าทีรวม …………………… ไร่
รายได้ปีละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที …….…..หมู่ที …………..ตรอก/ซอย…………………………… ถนน …………………..….… ตําบล/
แขวง…………………….………อําเภอ/เขต……………..………………จังหวัด ……………….…………
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ……………………………
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูด่ ว้ ยกัน
หย่า แยกกันอยูต่ ามอาชีพ
อืน ๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………………………….
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10.พีน้องร่ วมบิดามารดา รวมผูข้ อกูย้ มื มี ………. คน ชาย ………. คน หญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็ นคนที ………….
มีพน้ี องกําลังศึกษาอยูร่ วม …………… คน คือ
คนที
เพศ
อายุ
ชั1นปี
สถานศึกษา

11. พีน้องทีประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ
คนที เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา
สถานทีทํางาน

รายได้ เดือนละ

12. คูส่ มรสข้าพเจ้า (ถ้ามี)ชือ ………………………...………… ถึงแก่กรรม ยังมีชีวติ อยู่ อายุ .……. ปี
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ……………………………… …………………………………………………
จบการศึกษาขั"นสูงสุด ……………………………… จากสถานศึกษา ………………………………………..
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง ………………………………………………………….
หน้าที ………………………………………………………………………………….……
ค้าขาย โดยเป็ น เจ้าของร้าน หาบเร่ เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ………………………………………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ………………………………………………………………………
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………………
โดย เป็ นเจ้าของทีดิน รวม ……………… ไร่ เช่าทีรวม …………………… ไร่
รายได้ปีละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที …….…..หมู่ที …………..ตรอก/ซอย………………………… ถนน ………………….. ตําบล/
แขวง…………………….………อําเภอ/เขต……………..………………จังหวัด …………………
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ……………………………
13. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรี ยน)
14. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก …………………………………………………………………
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ……………………………… …………………………...……………………
มีความสัมพันธ์กบั ข้าพเจ้าโดยเป็ น ………………………………………………………………………………
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15. ผูป้ กครอง (กรณีทีไม่ใช่บิดา มารดา หรื อพีน้องร่ วมบิดามารดา หรื อคูส่ มรส)
ชือ………………………………...สกุล……………………………...เกียวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็ น….…………
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………………...………………………………..จบการศึกษา
ขั"นสูงสุด ……………… จากสถานศึกษา ……………………………………………............……
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง …………………………………………….…………...
หน้าที ……………………………………………………………………………….……..
ค้าขาย โดยเป็ น เจ้าของร้าน หาบเร่ เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ………………………………………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ………………………………………………………………
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………
โดย เป็ นเจ้าของทีดิน รวม ……………… ไร่ เช่าทีรวม …………………… ไร่
อืนๆ (ให้ ระบุ …………………………………………………………...)
รายได้ปีละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที …….…. หมูท่ ี ……….. ตรอก/ซอย …………………… ถนน ……………………….
ตําบล/แขวง ……………………..……… อําเภอ/เขต ……..……………… จังหวัด ……………………
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ……………………………
16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูย้ มื เงินเพือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือการศึกษา ดังนี"
16.1 เงินกูย้ มื ทีจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการศึกษา* หน่วย: บาท
รายละเอียด
ภาคเรี ยนที
ภาคเรี ยนที M
ภาคเรี ยนที N
รวม
O. . ค่าเล่าเรี ยนตามทีสถานศึกษาเรี ยกเก็บ
16.1.2 ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการศึกษาตามที
สถานศึกษาเรี ยกเก็บ

O. รวม
16.2 เงินกูย้ มื ทีจ่ายเข้าบัญชีของนักเรี ยน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กตู้ ามวงเงินที
กําหนดไว้ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา*
16.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ

บาท

เป็ นเวลา

เดือน

16.1 และ 16.2 รวมเป็ นเงินทั"งสิ"น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กยู้ มื เงินเพือการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจากธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) สาขา ……………………………………………….. จังหวัด …………………………………..…………
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั"งหมดนี"เป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็ นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ"นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือการศึกษา พร้อมนี" ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร
ต่าง ๆ เพือประกอบการพิจารณาแล้ว จํานวน …………………… รายการ
ลงชือ …………………………………………..
(…………………………………………)
วันที ............ เดือน................................ พ.ศ..................
*ตามทีระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพือการศึกษา เรือง กําหนดขอบเขตการให้ ก้ยู มื เงินเพือการศึกษาประจําปี การศึกษานั1นๆ

