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แบบคําขอกูยืมเงิน
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา/กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกรายไดในอนาคต
ประจําปการศึกษา………………………………………..
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว
ของผูยื่น
คําขอกู

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………………...............…………….วัน/เดือน/ปเกิด…..…/………/………อายุ…………ป
สัญชาติ………...……เชื้อชาติ………...…….เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน……...........…………………………………….
นักศึกษาระดับ………….…………ชั้นปที่………คณะ………………..............………สาขา…………………........……………
คะแนนเฉลี่ยสะสม………....…..รหัสประจํานักศึกษา……………….......…….ชื่ออาจารยที่ปรึกษา…………………….
2. ภูมิลําเนาเดิม เลขที่………...…หมูท…ี่ …...…..ตรอก/ซอย………………...……..ถนน………………….........……………
ตําบล/แขวง……………….....……….อําเภอ/เขต……………............………………จังหวัด………………….....……………..
รหัสไปรษณีย………………...........…….โทรศัพท ……………………............................................................………..
3. ที่อยูปจจุบัน เลขที่………….........หมูที่……......…ตรอก / ซอย…………………….ถนน………………...……………….
ตําบล / แขวง…………….....……….อําเภอ/เขต………………......…………….จังหวัด………………….........……………..
รหัสไปรษณีย………….................……….…โทรศัพท ………………….....................................................…………..
4. จบการศึกษาชัน้ สูงสุด ระดับ ………......................………………….สาขา…………………………………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………………………ปการศึกษา…………………….........................
5. เคยไดรับทุนการศึกษา
ปการศึกษา

ประเภท

ชื่อทุนการศึกษา

จํานวนเงิน

 ไมเคยไดรับทุนการศึกษา
6. เคยกูยืมเงินจากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ครั้งที่

ปการศึกษา

ระดับการศึกษา

 ไมเคยกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

ชั้นปที่

สถานศึกษา

วงเงินกู
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7. บิดาขาพเจาชื่อ ………………………….....................………ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู อายุ …………..ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………….…………………………………………………………….
จบการศึกษาชั้นสูงสุด …………………………………จากสถานศึกษา …………………………….……………………………
อาชีพ
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหนง ……………………………………………………….
หนาที่ …………………………………………………………………………………….………………………
 คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร เชาราน
ลักษณะสินคา ……………………………………………………………………………..……..……………..
 รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน ) ……………………………………………………………………………….
 เกษตรกร ประเภท …………………………………………………………………………………………..
โดย  เปนเจาของที่ดิน รวม ………………….ไร  เชาที่ รวม ……………..…… ไร
รายไดปละ ………………………………………………………บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน เลขที่…………..….หมูที่……….…ตรอก / ซอย…………………..………. ถนน……………………………..
ตําบล / แขวง………………….………….อําเภอ/เขต……………………….…………….จังหวัด………………………………..
รหัสไปรษณีย…………………………………………….………โทรศัพท ……………………………………………………………..
8. มารดาขาพเจาชื่อ …………………..………………………  ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู อายุ ………….….ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………………….……………………………………….………
จบการศึกษาชั้นสูงสุด ……………………………….………จากสถานการศึกษา ……………………………..……………….
อาชีพ
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหนง ……………………………………………….……….
หนาที่ ………………………………………………………………………………………………..…..………..
 คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร เชาราน
ลักษณะสินคา …………………………………………………………………………………………………..
 รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน ) ………………………………………………………………………………
 เกษตรกร ประเภท …………………………………………….……………………………………………
โดย  เปนเจาของที่ดิน รวม …………….…….ไร  เชาที่ รวม ……..………… ไร
รายไดปละ …………………………….………………………บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน เลขที่…………..….หมูที่……..……ตรอก / ซอย………………..………. ถนน……..………………………..
ตําบล / แขวง……………..………….อําเภอ/เขต…………………..…………….จังหวัด……………………….………………..
รหัสไปรษณีย…………………………………………โทรศัพท …………………………………………………..
9. สถานะภาพสมรสของบิดามารดา
อยูดวยกัน
หยา (แนบใบสําคัญการหยา จํานวน 1 ฉบับ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง)
แยกกันอยูตามอาชีพ
อื่น ๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………..………...
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10. พี่นองรวมบิดามารดา รวมผูขอกูยืม มี…………คน ชาย……….…คน หญิง ……..คน ขาพเจาเปนคนที่………
มีพี่นองกําลังศึกษาอยูรวม……………………คน คือ
คนที่

เพศ

อายุ

ชั้นปที่

สถาบันการศึกษา

11. พี่นองที่ประกอบอาชีพแลว รวม …………………คน คือ
คนที่

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

สถานที่ทํางาน

รายไดเดือนละ

12. คูสมรสขาพเจา ( ถามี ) ชื่อ ……………………………….. ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู อายุ ……….. ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………………………………………………
จบการศึกษาชั้นสูงสุด……………………….……………จากสถานการศึกษา ………………………………………………...
อาชีพ
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหนง …………………….………………………………….
หนาที่ ……………………………………………………………………………………….……………………..
 คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร เชาราน
ลักษณะสินคา …………………………………………………………………………………………………..
 รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน ) ……………………………………………………..………………………
 เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………….………………
โดย  เปนเจาของที่ดิน รวม ………………..….ไร  เชาที่ รวม ………….……… ไร
รายไดปละ ………………………………………………..………………บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน เลขที่…………..….หมูที่………..…ตรอก / ซอย…………………………. ถนน………….…………………..
ตําบล / แขวง……………….…………….อําเภอ/เขต………………..……………….จังหวัด…………………..………………..
รหัสไปรษณีย…………………………..……..……โทรศัพท …………………………………………..
13. ขาพเจาไดรับคาใชจายเดือนละ …………………………………..………………..บาท ( นอกเหนือจากคาเลาเรียน )
14. ขาพเจาไดรับการอุปการะดานการเงินจาก ……………………………….……………………………………………………..
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………………….……………………………….………………...
เกี่ยวของกับขาพเจาโดยเปน…………………………………………………………….…………………………………………….

กยศ./กรอ. 101-4
15. ผูปกครอง ( กรณีทไี่ มใชบิดา มารดา หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือ คูสมรส )
ชื่อ ……………………..…………….สกุล………………..………………..เกี่ยวของกับขาพเจาโดยเปน……………………………………………
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………………………………….……………………………….………………...
จบการศึกษาขั้นสูงสุด..................................................จากสถานศึกษา...............................................................................
อาชีพ
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหนง ……………………………………………………..……………………….
หนาที่ …………………………………………………………………………..………………………………………………………..
 คาขาย โดยเปน  เจาของราน  หาบเร เชาราน
ลักษณะสินคา ………………………………………………………………………………………………………………………..
 รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน ) ……………………………………………………………………………………………...…...
 เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………….……………………………………
โดย  เปนเจาของที่ดิน รวม …………………….….ไร  เชาที่ รวม ……………………… ไร
 อื่นๆ (ใหระบุ………………………………………………..………………………………….…………………………………..)
รายไดปละ …………………………………บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ)
ที่อยูปจจุบัน เลขที…่ ………..….หมูท…ี่ …...........…ตรอก / ซอย…………………..……………. ถนน………………...……………………..
ตําบล / แขวง……………...............……………….อําเภอ/เขต...........…………………..…………….จังหวัด…………………..………………..
รหัสไปรษณีย… …………..……..……..…………โทรศัพท …...........……………………….…………………
16. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพื่อใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
16.1 เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา ไดแก คาเลาเรียนและคาใชจา ยที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา*
หนวย:บาท
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
รวม
16.1.1 คาเลาเรียนตามทีส่ ถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1.2 คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1 รวม
16.2 เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ไดแก คาครองชีพ (คาที่พักและคาใชจายสวนตัว) โดยใหกูตามวงเงินที่กําหนด
ไวในแตละรายและในแตละระดับการศึกษา*
16.2.1 คาครองชีพ เดือนละ _________ บาท เปนเวลา _________ เดือน
16.1 และ 16.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น
(บาท)
หากขาพเจาไดรับการพิจารณาใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ขาพเจามีความประสงคเบิกจายเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ……………………………………..……………… จังหวัด………………………………………................
หรือธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขา...................................................... จังหวัด................................................................
ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความทั้งหมดนี้เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความ
อันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ แกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมนี้ ขาพเจา
ไดแนบเอกสารตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแลว จํานวน …………………….……………… รายการ
ลงชื่อ ………………………………………..ผูขอกู
(………………………………………..)
วันที่ ………เดือน…………………พ.ศ….........…..
*ตามที่ระบุไวในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาประจําปการศึก ษานั้นๆ
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หนังสือแจงสถานะการทํางานในระหวางการศึกษา
วันที่....................เดือน.................................พ.ศ......................
เรื่อง แจงสถานะการทํางานในระหวางการศึกษา
เรียน หัวหนางานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ขาพเจา................................................................นักศึกษาระดับ........................สาขา.........................
ขอแจงวา
ไมมีงานทําในระหวางการศึกษา
มีงานทําระหวางการศึกษา Part time (กรอกรายละเอียด)
สถานที่ทํางาน........................................................................ตําแหนง...................................................
รายได/เดือน.....................................บาท เลขที่.................................ถนน.........................................................
เขต...................................จังหวัด.............................................โทรศัพท..............................................................
ลักษณะงานที่ทํา....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวามีขอความ
อันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตัดสิทธิ์ในการกูยืม
เงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ........................................................นักศึกษาผูกูยืม
(........................................................)
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แผนผังแสดงที่อยูอาศัยของผูกู (ตามทะเบียนบาน)
(โดยใหเขียนเริ่มตน ณ ตัวอําเภอ หรือ ตัวจังหวัด หรือ ณ จุดสําคัญของหมูบาน)
ชื่อผูกู...................................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่........................................................................................................................................................
................................................................................โทรศัพท.............................................................................
เหนือ
ตะวันออก

ตะวันตก
ใต้
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รูปถายที่อยูอาศัยของบิดา มารดา หรือผูปกครอง (ตามทะเบียนบาน)
รูปภาพภายนอกบาน จํานวน 2 รูป และรูปภาพภายในบานจํานวน 2 รูป

รูปภาพภายนอกบาน
โดยถายรูปภาพใหมีรูปภาพของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง
ติดกับเลขที่บาน ตามทะเบียนบาน

รูปภาพภายนอกบาน
โดยถายรูปภาพใหมีรูปภาพของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง
ติดกับเลขที่บาน ตามทะเบียนบาน
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รูปภาพภายในบาน

รูปภาพภายในบาน

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาภาพถายนี้เปนบานพักอาศัยของ(นาย/นาง/นางสาว)
.........................................................................................................................จริง
ลงชื่อ..........................................................
(................................................................)
ตําแหนง.............................................................

*หมายเหตุ* แนบสําเนาบัตรขาราชการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 แผน

แบบฟอรมหนังสือรับรองรายได กยศ./กรอ.102
1. กรณีบิดา มารดา ผูปกครอง ผูยื่นคําขอกูยืมเงิน หรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงินไมมีรายได

ประจําใหใชหนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน (แบบ กยศ./กรอ.102) และสําเนา
บัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรองรายได

2. กรณีบิดา มารดา ผูปกครอง หรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงินมีรายไดประจํา ใหแนบ
หลักฐาน ใบสรุปยอดเงินเดือนที่ไดรับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) ใชฉบับจริง หามถายเอกสารมา
สง
3. รายไดตอครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป รายไดตอครอบครัวพิจารณาตาม
หลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.1 รายไดรวมของผูขอกูยืม รวมกับรายไดของบิดามารดา (กรณีที่บิดา มารดา
เปนผูปกครอง)
3.2 รายไดรวมของผูขอกูยืม รวมกับรายไดของผูปกครอง (กรณีที่ผูปกครองมิใช
บิดา มารดา)
3.3 รายไดรวมของผูขอกูยืม รวมกับรายไดของคูสมรส (กรณีที่ผูขอกูยืมไดทําการ
สมรสแลว)
******** หามใชน้ํายาลบคําผิด หากมีการแกไขใหขีดฆาแลวเซ็นชื่อกํากับโดยผูรับรอง
รายได เทานั้น**********
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หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน
วันที…่ …… เดือน ……………..พ.ศ. ……...
1. ขาพเจา ………………………….........………………………..ตําแหนง……………………....................……………………..
สถานที่ทํางาน………………………………………………………..…........……………เลขที่.........................หมูที่.............................
ตรอก / ซอย …………..........………………..ถนน……………........…………………ตําบล/แขวง………………..........…………………
อําเภอ/ เขต…………………….....…จังหวัด…….....…………….รหัสไปรษณีย… ……….....……..โทรศัพท………….............……..
2. ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว(นักศึกษา).................................................................................................
ประกอบอาชีพ...........................................................สถานทีท่ ํางาน............................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที…่ ……...….หมูที่……...……ตรอก / ซอย……………....……………….ถนน…………...........………
ตําบล / แขวง ……….........……………อําเภอ / เขต………….........………………จังหวัด……………………............…….………..
รหัสไปรษณีย ……………………….โทรศัพท………….........................…………มีรายไดปล ะ………………………………..…บาท
3. คูสมรสของผูกูยืม ชื่อ.......................................................................  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ..............................................................สถานทีท่ ํางาน..........................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที…่ ……...….หมูที่……...……ตรอก / ซอย……………....……………….ถนน…………….........………
ตําบล / แขวง ………….....…….....………อําเภอ / เขต…..………..........………………จังหวัด………….....…………..……………..
รหัสไปรษณีย …………..........…………….โทรศัพท………………..........……มีรายไดปล ะ……………......……………..………บาท
4. บิดาของผูกูยืม ชื่อ............................................................................  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ................................................................สถานทีท่ ํางาน.........................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที…่ ……...….หมูที่……...……ตรอก / ซอย……………....……………….ถนน………….............………
ตําบล / แขวง ……………............…………อําเภอ / เขต…………..........………………จังหวัด………………….....…………………..
รหัสไปรษณีย ……………………….โทรศัพท………......................……………มีรายไดปล ะ…………....……………………….…บาท
5. มารดาของผูกูยมื ชื่อ........................................................................  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ................................................................สถานทีท่ ํางาน........................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที…่ ……...….หมูท…ี่ …...……ตรอก / ซอย……………....……………….ถนน……………...........………
ตําบล / แขวง …………............…….………อําเภอ / เขต……......…………....…………จังหวัด…………………....…………………..
รหัสไปรษณีย …………………….......….โทรศัพท…………….......….......……มีรายไดปล ะ…………………….....………………บาท
6. ผูปกครองของผูกูยืม (ที่มิใชบิดา-มารดา) ชื่อ………................….…….  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ.........................................................สถานทีท่ ํางาน...............................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที…่ ……...….หมูที่……...……ตรอก / ซอย……………....…………….ถนน……………............………
ตําบล / แขวง ………………..............………อําเภอ / เขต………….....….....……………จังหวัด……………………...…..…………..
รหัสไปรษณีย ………………….......…….โทรศัพท…………….......………มีรายไดปล ะ…………………............…………..……บาท
ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง
ขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพือ่ การศึกษา
ลงชื่อ...……………………………………..
(………...............………………….)
ตําแหนง …………………………………
*หมายเหตุ* ในหัวขอที่ 6 กรอกเฉพาะกรณี ที่บิดา-มารดา เสียชีวิตแลวทั้งสองคน

คุณสมบัติของผูรับรองที่อยูอาศัย และผูรับรองรายได

1. เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (เจาหนาที่ของรัฐหมายถึง
(1) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
(2) ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
(3) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
(4) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ
(5) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
(6) ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(7) ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา
(8) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
(9) ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(10) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(11) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
(12) สมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด
กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(13) ขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด
กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(14) กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน
(15) เจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราช
บัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
(16) ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่อื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี้
"เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ" หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพน
จาก ตําแหนงโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น และกฎหมายวาดวย
บําเหน็จ บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอืน่ ใดอันเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญขอเจาหนาที่ของรัฐ
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
3. หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมศึกษาอยู
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ขั้นตอนทําแบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
ตามที่คณะกรรมการปรับปรุ งเกณฑ การสั มภาษณนั กศึกษาผู ขอกู ยืมเงินเพื่ อการศึกษา ไดปรับปรุ ง
หลักเกณฑการสัมภาษณนักศึกษาผูขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความเหมาะสม และยุติธรรมกับนักศึกษา
มากที่สุด นั้น
งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากอาจารยที่ปรึกษา สัมภาษณใหไดขอมูล
ที่แทจริงเกี่ยวกับหัวขอดังตอไปนี้
1. ประเด็น และขอบเขตของการสัมภาษณ
1.1 การเรียนของนักศึกษา หมายถึง ผลการเรียนของนักศึกษา
1.2 ความประพฤติของนักศึกษา หมายถึง การเขาเรียน การแตงกายถูกระเบียบ และพฤติกรรมอื่นที่
เห็นสมควร
1.3 ภาระคาใชจายของนักศึกษาระหวางศึกษา หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน คาที่พัก,
คาอาหาร, คารถ และอื่น ๆ
1.4 เหตุผลและความจําเปนของนักศึกษา หมายถึง ดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาในการสัมภาษณ
โดยรวม
2. การใหคะแนน
อาจารยที่ปรึกษา ใหคะแนนตามแบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา กยศ./กรอ.103
3. อาจารยที่ปรึกษาลงชื่อ และขอความอนุเคราะหนําแบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
สงคืนใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษารวบรวมสงงานกองทุนฯ ตอไป

-----------------------------------
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ระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

สถานะของนักศึกษา

ผูก ูรายใหม

ระดับ ปวช.
ผูกูรายเกาสถานศึกษาเดิม

ผูกูรายเกายายสถานศึกษา

งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
-------------------------------------วันที.่ ..............เดือน.................................พ.ศ....................
ขาพเจา..................................................................ตําแหนง....................................................................
อาจารยที่ปรึกษาของ นาง/นางสาว/นาย.............................................................................................................
นักศึกษาหอง ....................สาขาวิชา..................................เลขที่บัตรประชาชน..................................................
มีความคิดเห็น ดังนี้
โปรดทําเครื่องหมาย

√

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นักศึกษา

ลงในชองระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
(5 คะแนน) (4 คะแนน)
3.51-4.00 3.01-3.50

ปานกลาง
(3 คะแนน)
2.51-3.00

นอย
(2 คะแนน)
2.01-2.50

นอยที่สุด
(1 คะแนน)
ต่ํากวา 2.00

นอย
(2 คะแนน)

นอยที่สุด
(1 คะแนน)

1.การเรียนของนักศึกษา
2.ความประพฤติของ
นักศึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน)
นักศึกษา
3.ภาระคาใชจายของนักศึกษา
ระหวางศึกษา
4.เหตุผลและความจําเปนของ
นักศึกษา
คะแนนรวม (ขอ 1 – ขอ 4)

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

