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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. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพ่ือใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษา 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)




