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คําขอกู
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แบบคําขอกูยืมเงิน
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ประจําปการศึกษา………………………………………..
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………………...............…………….วัน/เดือน/ปเกิด…..…/………/………อายุ…………ป

สัญชาติ………...……เชื้อชาติ………...…….เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน……...........…………………………………….
นักศึกษาระดับ………….…………ชั้นปท่ี………คณะ………………..............………สาขา…………………........……………
คะแนนเฉลี่ยสะสม………....…..รหัสประจํานักศึกษา……………….......…….ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา…………………….

2. ภูมิลําเนาเดิม  เลขท่ี………...…หมูท่ี……...…..ตรอก/ซอย………………...……..ถนน………………….........……………
ตําบล/แขวง……………….....……….อําเภอ/เขต……………............………………จังหวัด………………….....……………..
รหัสไปรษณีย………………...........…….โทรศัพท ……………………............................................................………..

3. ท่ีอยูปจจุบัน   เลขท่ี………….........หมูท่ี……......…ตรอก / ซอย…………………….ถนน………………...……………….
ตําบล / แขวง…………….....……….อําเภอ/เขต………………......…………….จังหวัด………………….........……………..
รหัสไปรษณีย………….................……….…โทรศัพท ………………….....................................................…………..

4. จบการศึกษาชั้นสูงสุด ระดับ ………......................………………….สาขา…………………………………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………………………ปการศึกษา…………………….........................

5. เคยไดรับทุนการศึกษา

ปการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน

 ไมเคยไดรับทุนการศึกษา
6. เคยกูยืมเงินจากองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ครั้งท่ี ปการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปท่ี สถานศึกษา วงเงินกู

 ไมเคยกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
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7. บิดาขาพเจาชื่อ ………………………….....................………ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู   อายุ …………..ป
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………….…………………………………………………………….
จบการศึกษาชั้นสูงสุด …………………………………จากสถานศึกษา …………………………….……………………………
อาชีพ  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง ……………………………………………………….

หนาท่ี …………………………………………………………………………………….………………………
 คาขาย  โดยเปน  เจาของราน  หาบเร เชาราน

ลักษณะสินคา ……………………………………………………………………………..……..……………..
 รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน ) ……………………………………………………………………………….
 เกษตรกร   ประเภท …………………………………………………………………………………………..

โดย  เปนเจาของท่ีดิน  รวม ………………….ไร  เชาท่ี รวม ……………..…… ไร
รายไดปละ ………………………………………………………บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ท่ีอยูปจจุบัน   เลขท่ี…………..….หมูท่ี……….…ตรอก / ซอย…………………..………. ถนน……………………………..
ตําบล / แขวง………………….………….อําเภอ/เขต……………………….…………….จังหวัด………………………………..
รหัสไปรษณีย…………………………………………….………โทรศัพท ……………………………………………………………..

8. มารดาขาพเจาชื่อ …………………..……………………… ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู   อายุ ………….….ป
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………………….……………………………………….………
จบการศึกษาชั้นสูงสุด ……………………………….………จากสถานการศึกษา ……………………………..……………….
อาชีพ  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง ……………………………………………….……….

หนาท่ี ………………………………………………………………………………………………..…..………..
 คาขาย  โดยเปน  เจาของราน  หาบเร เชาราน

ลักษณะสินคา …………………………………………………………………………………………………..
 รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน ) ………………………………………………………………………………
 เกษตรกร   ประเภท …………………………………………….……………………………………………

โดย  เปนเจาของท่ีดิน  รวม …………….…….ไร  เชาท่ี  รวม ……..………… ไร
รายไดปละ …………………………….………………………บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ท่ีอยูปจจุบัน   เลขท่ี…………..….หมูท่ี……..……ตรอก / ซอย………………..………. ถนน……..………………………..
ตําบล / แขวง……………..………….อําเภอ/เขต…………………..…………….จังหวัด……………………….………………..
รหัสไปรษณีย…………………………………………โทรศัพท …………………………………………………..

9. สถานะภาพสมรสของบิดามารดา
อยูดวยกัน หยา แยกกันอยูตามอาชีพ
 อ่ืน ๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………..………...
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10. พ่ีนองรวมบิดามารดา รวมผูขอกูยืม มี…………คน  ชาย……….…คน  หญิง ……..คน  ขาพเจาเปนคนท่ี………
มีพ่ีนองกําลังศึกษาอยูรวม……………………คน  คือ

คนท่ี เพศ อายุ ชั้นปท่ี สถาบันการศึกษา

11. พ่ีนองท่ีประกอบอาชีพแลว รวม …………………คน   คือ

คนท่ี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานท่ีทํางาน รายไดเดือนละ

12. คูสมรสขาพเจา ( ถามี ) ชื่อ ……………………………….. ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู  อายุ ……….. ป
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………………………………………………
จบการศึกษาชั้นสูงสุด……………………….……………จากสถานการศึกษา ………………………………………………...
อาชีพ  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง …………………….………………………………….

หนาท่ี ……………………………………………………………………………………….……………………..
 คาขาย  โดยเปน  เจาของราน  หาบเร เชาราน

ลักษณะสินคา …………………………………………………………………………………………………..
 รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน ) ……………………………………………………..………………………
 เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………….………………

โดย  เปนเจาของท่ีดิน  รวม ………………..….ไร  เชาท่ี  รวม ………….……… ไร
รายไดปละ ………………………………………………..………………บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ท่ีอยูปจจุบัน   เลขท่ี…………..….หมูท่ี………..…ตรอก / ซอย…………………………. ถนน………….…………………..
ตําบล / แขวง……………….…………….อําเภอ/เขต………………..……………….จังหวัด…………………..………………..
รหัสไปรษณีย…………………………..……..……โทรศัพท …………………………………………..

13. ขาพเจาไดรับคาใชจายเดือนละ …………………………………..………………..บาท ( นอกเหนือจากคาเลาเรียน )
14. ขาพเจาไดรับการอุปการะดานการเงินจาก ……………………………….……………………………………………………..

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………………….……………………………….………………...
เก่ียวของกับขาพเจาโดยเปน…………………………………………………………….…………………………………………….
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15. ผูปกครอง ( กรณีท่ีไมใชบิดา มารดา หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา หรอื คูสมรส )
ช่ือ ……………………..…………….สกุล………………..………………..เก่ียวของกับขาพเจาโดยเปน……………………………………………
เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน………………………………………………………………………….……………………………….………………...
จบการศึกษาข้ันสูงสุด..................................................จากสถานศึกษา...............................................................................

อาชีพ  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง ……………………………………………………..……………………….
หนาท่ี …………………………………………………………………………..………………………………………………………..

 คาขาย  โดยเปน  เจาของราน  หาบเร เชาราน
ลักษณะสินคา ………………………………………………………………………………………………………………………..

 รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน ) ……………………………………………………………………………………………...…...
 เกษตรกร   ประเภท ………………………………………………………………………….……………………………………

โดย  เปนเจาของท่ีดิน  รวม …………………….….ไร  เชาท่ี  รวม ……………………… ไร
 อ่ืนๆ (ใหระบุ………………………………………………..………………………………….…………………………………..)

รายไดปละ …………………………………บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ท่ีอยูปจจุบัน   เลขท่ี…………..….หมูท่ี……...........…ตรอก / ซอย…………………..……………. ถนน………………...……………………..
ตําบล / แขวง……………...............……………….อําเภอ/เขต...........…………………..…………….จังหวัด…………………..………………..
รหัสไปรษณีย……………..……..……..…………โทรศัพท …...........……………………….…………………

16. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพ่ือใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ดังน้ี
16.1 เงินกูยืมท่ีจายเขาบญัชีของสถานศกึษา ไดแก คาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา*

หนวย:บาท
ภาคเรยีนท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 3 รวม

16.1.1 คาเลาเรียนตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1.2 คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาตามท่ี
สถานศึกษาเรยีกเก็บ

16.1 รวม

16.2 เงินกูยืมท่ีจายเขาบญัชีของนักเรียน/นักศึกษา ไดแก คาครองชีพ (คาท่ีพักและคาใชจายสวนตัว) โดยใหกูตามวงเงินท่ี
กําหนดไวในแตละรายและในแตละระดับการศึกษา*

16.2.1 คาครองชีพ   เดือนละ _________ บาท เปนเวลา _________ เดือน
16.1 และ 16.2  รวมเปนเงินท้ังสิน้

(บาท)

หากขาพเจาไดรับการพิจารณาใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ขาพเจามีความประสงคเบิกจายเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขา ……………………………………..……………… จังหวัด………………………………………................
หรือธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขา...................................................... จังหวัด................................................................

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความท้ังหมดน้ีเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความ
อันเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมรับผดิชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  พรอมน้ี  ขาพเจา
ไดแนบเอกสารตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแลว จํานวน …………………….……………… รายการ

ลงช่ือ ………………………………………..ผูขอกู
(………………………………………..)

วันท่ี ………เดอืน…………………พ.ศ….........…..

*ตามที่ระบุไวในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เร่ือง กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาประจาํปการศึกษานั้นๆ
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หนังสือแจงสถานะการทํางานในระหวางการศึกษา

วันท่ี....................เดือน.................................พ.ศ......................

เรื่อง  แจงสถานะการทํางานในระหวางการศึกษา

เรียน  หัวหนางานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ขาพเจา................................................................นักศึกษาระดับ........................สาขา.........................
ขอแจงวา ไมมีงานทําในระหวางการศึกษา

มีงานทําระหวางการศึกษา Part  time (กรอกรายละเอียด)

สถานท่ีทํางาน........................................................................ตําแหนง...................................................
รายได/เดือน.....................................บาท  เลขท่ี.................................ถนน.........................................................
เขต...................................จังหวัด.............................................โทรศัพท..............................................................

ลักษณะงานท่ีทํา....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง  หากปรากฏภายหลังวามี
ขอความอันเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมใหคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตัด
สิทธิ์ในการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ลงชื่อ........................................................นักศึกษาผูกูยืม

(........................................................)
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แผนผังแสดงท่ีอยูอาศัยของผูกู  (ตามทะเบียนบาน)
(โดยใหเขียนเริ่มตน ณ ตัวอําเภอ  หรือ ตัวจังหวัด หรือ ณ จุดสําคัญของหมูบาน)

ชื่อผูกู...................................................................................................................................................................
อยูบานเลขท่ี........................................................................................................................................................
................................................................................โทรศัพท.............................................................................
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เหนอื

ตะวนัออก ตะวนัตก

ใต้
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รูปถายท่ีอยูอาศัยของบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง (ตามทะเบียนบาน)
(ภายในบาน จํานวน 2 รูป  และตัวบานจํานวน  2  รูป)

รูปภาพภายในบาน

รูปภาพภายในบาน
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ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาภาพถายนี้เปนบานพักอาศัยของ(นาย/นาง/นางสาว)
.........................................................................................................................จริง

ลงชื่อ..........................................................
(................................................................)

ตําแหนง.............................................................

รูปภาพตัวบาน

รูปภาพตัวบาน

หมายเหตุ การรับรอง บุคคล ดังตอไปน้ีเปนผูรับรอง
กรณีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดและปริมณฑล ให

กํานัน  และผูใหญบาน เปนผูรับรอง
(สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ

พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง  จํานวน  1  แผน)



แบบฟอรมหนังสือรับรองรายได  กยศ.102

1. กรณีบิดา มารดา ผูปกครอง ผูย่ืนคําขอกูยืมเงิน หรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงินไมมี
รายไดประจําใหใชหนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และ
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรองรายได

******** หามใชน้ํายาลบคําผิด  หากมีการแกไขใหขีดฆาแลวเซ็นชื่อกํากับโดยผู
รับรองรายได เทานั้น**********

2. กรณีบิดา มารดา ผูปกครอง หรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงินมีรายไดประจํา ใหใช
หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลน้ันแลวแตกรณี (ใชฉบับจริง หามถาย
เอกสารมาสง)

3. รายไดตอครอบครัวไมเกนิ 200,000 บาทตอป รายไดตอครอบครัวพิจารณาตาม
หลักเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี

3.1 รายไดรวมของผูขอกูยืม รวมกับรายไดของบิดามารดา (กรณีที่บิดา
มารดาเปนผูปกครอง)

3.2 รายไดรวมของผูขอกูยืม รวมกับรายไดของผูปกครอง (กรณีที่ผูปกครอง
มิใชบิดา มารดา)

3.3 รายไดรวมของผูขอกูยืม รวมกับรายไดของคูสมรส (กรณีที่ผูขอกูยืมไดทํา
การสมรสแลว)
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หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน

วันท่ี……… เดือน ……………..พ.ศ. ……...

ขาพเจา ………………………….........…………………..ตําแหนง……………………....................………………………..
สถานท่ีทํางาน………………………………………………………..…........……………เลขท่ี.........................หมูท่ี..........................
ตรอก / ซอย …………..........………………..ถนน……………........…………………ตําบล/แขวง………………..........………………
อําเภอ/ เขต…………………….....…จังหวัด…….....…………….รหัสไปรษณีย………….....……..โทรศัพท…………...........……..

ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................................
ประกอบอาชีพ...........................................................สถานทํางาน.............................................................................
เลขท่ี………...….หมูท่ี……...……ตรอก / ซอย…………….............…………………….ถนน……………..........………………………
ตําบล / แขวง ……….........……………อําเภอ / เขต………….........………………จังหวัด……………………............……………..
รหัสไปรษณีย ……………………….โทรศัพท………….........................…………มีรายไดปละ…………………………………บาท

คูสมรสของผูกูยมื ช่ือ.......................................................................  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ..............................................................สถานทํางาน..........................................................................
เลขท่ี…….......…….หมูท่ี…….....…..…ตรอก / ซอย…………….....……....……………….ถนน………….......…………………………
ตําบล / แขวง ………….....…….....………อําเภอ / เขต…..………..........………………จังหวัด………….....………………………..
รหัสไปรษณีย …………..........…………….โทรศัพท………………..........……มีรายไดปละ……………......……………………บาท

บิดาของผูกูยืม ช่ือ............................................................................  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ................................................................สถานทํางาน........................................................................
เลขท่ี……….......….หมูท่ี….......………ตรอก / ซอย………………….......……………….ถนน……………….........……………………
ตําบล / แขวง ……………............…………อําเภอ / เขต…………..........………………จังหวัด………………….....………………..
รหัสไปรษณีย ……………………….โทรศัพท………......................……………มีรายไดปละ…………....………………………บาท

มารดาของผูกูยืม ช่ือ........................................................................  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ................................................................สถานทํางาน........................................................................
เลขท่ี………....….หมูท่ี….....………ตรอก / ซอย…………….......…………………….ถนน…………..............…………………………
ตําบล / แขวง …………............…….………อําเภอ / เขต……......…………....…………จังหวัด…………………....………………..
รหัสไปรษณีย …………………….......….โทรศัพท…………….......….......……มีรายไดปละ…………………….....……………บาท

ผูปกครองของผูกูยืม (ท่ีมิใชบิดา-มารดา) ช่ือ………................….……. ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ.........................................................สถานทํางาน...............................................................................
เลขท่ี…….....…...….หมูท่ี……...........……ตรอก / ซอย…………….......….......……………….ถนน………….......….....……………
ตําบล / แขวง ………………..............………อําเภอ / เขต………….....….....……………จังหวัด……………………...……………..
รหัสไปรษณีย ………………….......…….โทรศัพท…………….......………มีรายไดปละ…………………...........………………บาท

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิ  หากปรากฏภายหลังวาไดมีการ
รับรองขอความอันเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา

ลงช่ือ...……………………………………..
(………...............………………….)

ตําแหนง …………………………………
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คุณสมบัติของผูรับรองรายได
1. เจาหนาท่ีของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว

เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 (เจาหนาท่ีของรัฐหมายถึง
(1) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
(2) ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
(3) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
(4) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ
(5) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
(6) ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(7) ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา
(8) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
(9) ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(10) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย
(11) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
(12) สมาชิกสภาทองถ่ินและหรือผูบริหารทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด

กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

(13) ขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวนทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวน
จังหวัด กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

(14) กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน
(15) เจาหนาท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชนท่ีตั้งข้ึนโดยพระราช

บัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
(16) ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาท่ีของรัฐตาม

พระราชบัญญัตินี้
"เจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ" หมายความวา เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพน

จาก ตําแหนงโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวย
กองทุน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน และกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จ บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอ่ืนใดอันเก่ียวกับบําเหน็จบํานาญขอเจาหนาท่ี
ของรัฐ

2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
3. หัวหนาสถานศึกษาท่ีผูขอกูยืมศึกษาอยู
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ข้ันตอนทําแบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา

ตามท่ีคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑการสัมภาษณนักศึกษาผูขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา  ไดปรับปรุง
หลักเกณฑการสัมภาษณนักศึกษาผูขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความเหมาะสม และยุติธรรมกับ
นักศึกษา มากท่ีสุด นั้น

งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากอาจารยท่ีปรึกษา สัมภาษณใหได
ขอมูลท่ีแทจริงเก่ียวกับหัวขอดังตอไปนี้

1.  ประเด็น และขอบเขตของการสัมภาษณ
1.1 การเรียนของนักศึกษา หมายถึง  ผลการเรียนของนักศึกษา
1.2 ความประพฤติของนักศึกษา หมายถึง  การเขาเรียน การแตงกายถูกระเบียบ และพฤติกรรม

อ่ืนท่ีเห็นสมควร
1.3 ภาระคาใชจายของนักศึกษาระหวางศึกษา หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน คาท่ี

พัก, คาอาหาร, คารถ และอ่ืน ๆ
1.4 เหตุผลและความจําเปนของนักศึกษา หมายถึง  ดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาในการ

สัมภาษณโดยรวม

2.  การใหคะแนน
อาจารยท่ีปรึกษา ใหคะแนนตามแบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา กยศ.103

3.  อาจารยท่ีปรึกษาลงชื่อ  และขอความอนุเคราะหนําแบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยท่ี
ปรึกษา สงคืนใหกับนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษารวบรวมสงงานกองทุนฯ ตอไป

-----------------------------------
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ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับ ปวช.

สถานะของนักศึกษา ผูกูรายใหม ผูกูรายเกาสถานศึกษาเดิม ผูกูรายเกายายสถานศึกษา

งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา

--------------------------------------
วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ....................

ขาพเจา..................................................................ตําแหนง....................................................................
อาจารยท่ีปรึกษาของ นาง/นางสาว/นาย.............................................................................................................
นักศึกษาหอง ....................สาขาวิชา..................................เลขท่ีบัตรประชาชน..................................................
มีความคิดเห็น ดังนี้

โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความพึงพอใจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นักศึกษา

ดีมาก
(5 คะแนน)

ดี
(4 คะแนน)

ปานกลาง
(3 คะแนน)

นอย
(2 คะแนน)

นอยท่ีสุด
(1 คะแนน) คะแนน

1.การเรียนของนักศึกษา
2.ความประพฤติของนักศึกษา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นักศึกษา

มากท่ีสุด
(5 คะแนน)

มาก
(4 คะแนน)

ปานกลาง
(3 คะแนน)

นอย
(2 คะแนน)

นอยท่ีสุด
(1 คะแนน)

คะแนน

3.ภาระคาใชจายของนักศึกษา
ระหวางศึกษา
4.เหตุผลและความจําเปนของ
นักศึกษา

คะแนนรวม (ขอ 1 – ขอ 4)

ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)

อาจารยท่ีปรึกษา




