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  แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.101) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ.................  คณะ/วิทยำลัย...............................................................มหำวิทยำลัยนครพนม 
******************************************************* 

โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 

  ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์  (กยศ.เดิม)  

  ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำในสำขำที่เปน็ควำมต้องกำรหลักฯ  (กรอ.เดิม)   

1.ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………………………..….วัน/เดือน/ปีเกิด……./………..…/……..….อำยุ…......ปี
สัญชำต…ิ……………...เชื้อชำติ……………..………..เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน……………………………………………………………… 
นักศึกษำระดับ………….………….………..ชั้นปทีี…่……คณะ/วิทยำลัย……………………….………..…................................................ 
สำขำวชิำ………………………………………….……..………คะแนนเฉลี่ยสะสมปีกำรศึกษำก่อนที่จะขอกู้…………………………….………
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ…………………………….....ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ …………………………………….…….......……………………….. 

2.ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที…่……….....หมู่ที่………ตรอก/ซอย..………………………….……ถนน….............……………..……..…… 
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………..............จังหวัด.……………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…์……..……………….…………..โทรศัพท์…………………..……………………………..…………… 

3.ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที…่..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..………………………………ถนน……………………………………………. 
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………..............จังหวัด.……………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…์……..…………………….……..โทรศัพท์……………………………………..……………………… 

4.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 

     เคยส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี จำก...........................................................................................................….....      
        คณะ/วิทยำลัย.........................................................................สำขำ…………….……….………………………..……………….... 

    ไม่เคยส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  

5.  เคยได้รับทนุกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ประเภท ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 

    
    
    

    ไม่เคยได้รับทนุกำรศึกษำ 
 

 
ติดรูปถ่ำย1นิ้ว 

ของผู้ยื่น 
ค ำขอกู ้
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6. เคยกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  กยศ.    กรอ. 
ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปทีี ่ สถำนศึกษำ เงินที่กูย้ืม 

     
     
     

     ไม่เคยกู้ยืมเงินจำกกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

7.ข้ำพเจ้ำได้รับกำรอุปกำระด้ำนกำรเงินจำก..........................................................................................................................
มีควำมสัมพันธ์กับข้ำพเจ้ำโดยเป็น............................................................................................. ............................             
8.ข้ำพเจ้ำได้รับค่ำใช้จ่ำยเดือนละ.......................................บำท   (นอกเหนือจำกค่ำเล่ำเรียน) 

ข้อมูลบิดำ – มำรดำ 

9.บิดำข้ำพเจ้ำชื่อ…………………………………………….......……….   ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่      อำยุ……………………...ปี     
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………………………………………………………………………………………………………  
จบกำรศึกษำสงูสุดในระดับ…………………………………………….... จำกสถำนศึกษำ…………..……………..….………..…………………..

อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนองค์กำรของรัฐ   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………...……………….……………………………… 

   พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษทั   ต ำแหน่ง……………………………………..….……………………………………………………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………..............……………………………….…… 

   ค้ำขำย  โดยเปน็   เจ้ำของร้ำน         หำบเร่/แผงลอย   เช่ำร้ำน 
 ลักษณะสนิค้ำ…………………………………………….......…………………..…………………….………………………………………….….. 

   รับจ้ำง  (ระบุงำนให้ชัดเจน)…………………………………...…………..…………….…....….……………….………………………… 

   เกษตรกร  ประเภท………………………………………..…………………………….…………………………………….…………………         

                โดย    เป็นเจ้ำของที่ดิน รวม…………………ไร่                เช่ำที่ รวม……...……………ไร ่
 รำยได้ปลีะ……………………………………บำท   (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร) 
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที…่..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….……………………………………….
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด.………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…์……..…………………..…โทรศัพท์…………………..………………………… 

10.มำรดำข้ำพเจำ้ชื่อ……………………………………………………….   ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่ อำยุ….............................ปี             
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………………………………………………………………………………………………………  
จบกำรศึกษำสงูสุดในระดับ…………………………………………….... จำกสถำนศึกษำ…………..……………..….………..…………………..

อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนองค์กำรของรัฐ   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………...……………….……………………………… 

   พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษทั   ต ำแหน่ง……………………………………..….……………………………………………………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………..............……………………………….…… 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  
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   ค้ำขำย  โดยเปน็   เจ้ำของร้ำน         หำบเร่/แผงลอย   เช่ำร้ำน 
 ลักษณะสนิค้ำ…………………………………………….......…………………..…………………….………………………………………….….. 

   รับจ้ำง  (ระบุงำนให้ชัดเจน)…………………………………...…………..…………….…....….……………….………………………… 

   เกษตรกร  ประเภท………………………………………..…………………………….…………………………………….…………………         

                โดย    เป็นเจ้ำของที่ดิน รวม…………………ไร่                เช่ำที่ รวม……...……………ไร ่
 รำยได้ปลีะ……………………………………บำท   (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร) 
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที…่..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….……………………………………….
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด.………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…์……..…………………..…โทรศัพท์…………………..………………………… 

11.สถำนภำพสมรสของบดิำมำรดำ 

        อยู่ด้วยกัน     หย่ำ      แยกกันอยู่ตำมอำชีพ 

    อ่ืน ๆ  ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

12.พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ  (รวมผู้ขอกู้ยืม)  …………....คน เป็นชำย……….….คน เป็นหญิง…………..คน ข้ำพเจ้ำเป็นคน
ที่….......    มีพี่น้องก ำลังศึกษำอยู่………….คน คือ 

คนที ่ เพศ อำยุ ชั้นป ี สถำบนักำรศึกษำ 
     
     
     
     

13.พี่น้องที่ประกอบอำชีพแลว้รวม………………คน คือ 
คนที ่ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ สถำนทีท่ ำงำน รำยได้เดือนละ 

      
      
      
      
 
ข้อมูลผู้ปกครอง  (กรณีที่ไม่ใช่บดิำ  มำรดำ) 

14.ผู้ปกครองข้ำพเจ้ำชื่อ…………………………สกุล………………….......………. เก่ียวข้องกับข้ำพเจ้ำโดยเป็น……………...... 
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………………………………………………………………………………………………………  
จบกำรศึกษำสงูสุดในระดับ…………………………………………….... จำกสถำนศึกษำ…………..……………..….………..…………………..

อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนองค์กำรของรัฐ   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………...……………….……………………………… 
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   พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษทั   ต ำแหน่ง……………………………………..….……………………………………………………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………..............……………………………….…… 

   ค้ำขำย  โดยเปน็   เจ้ำของร้ำน         หำบเร่/แผงลอย   เช่ำร้ำน 
 ลักษณะสนิค้ำ…………………………………………….......…………………..…………………….………………………………………….….. 

   รับจ้ำง  (ระบุงำนให้ชัดเจน)…………………………………...…………..…………….…....….……………….………………………… 

   เกษตรกร  ประเภท………………………………………..…………………………….…………………………………….…………………         

                โดย    เป็นเจำ้ของที่ดิน รวม…………………ไร่                เช่ำที่ รวม……...……………ไร ่
 รำยได้ปลีะ……………………………………บำท  (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร) 
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที…่..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….……………………………………….
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด.………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…์……..…………………..…โทรศัพท์…………………..………………………… 
 
ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน  (ถ้ำมี) 

15.คู่สมรสข้ำพเจ้ำ ชื่อ…………………...………………………………………   ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวติอยู่อำยุ……….…..ปี เลขที่
บัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………………………………………………………………………………………………………  
จบกำรศึกษำสงูสุดในระดับ…………………………………………….... จำกสถำนศึกษำ…………..……………..….………..…………………..

อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนองค์กำรของรัฐ   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………...……………….……………………………… 
  

  พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษทั   ต ำแหน่ง……………………………………..….………………………………………………………………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………..............……………………………….…… 

   ค้ำขำย  โดยเปน็   เจ้ำของร้ำน         หำบเร่/แผงลอย   เช่ำร้ำน 
 ลักษณะสนิค้ำ…………………………………………….......…………………..…………………….………………………………………….….. 

   รับจ้ำง  (ระบุงำนให้ชัดเจน)…………………………………...…………..…………….…....….……………….………………………… 

   เกษตรกร  ประเภท………………………………………..…………………………….…………………………………….…………………         

                โดย    เป็นเจ้ำของที่ดิน รวม…………………ไร่                เช่ำที่ รวม……...……………ไร ่
 รำยได้ปลีะ……………………………………บำท (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร) 
ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที…่..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….……………………………………….
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด.………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…์……..…………………..…โทรศัพท์…………………..………………………… 
13.ข้ำพเจ้ำได้รับค่ำใช้จำ่ยเดือนละ…………………………….บำท  (นอกเหนือจำกค่ำเล่ำเรียน) 

14.ข้ำพเจ้ำได้รบัอุปกำระดำ้นกำรเงินจำก (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………………............
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………เลขที่บัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษ…ี.……………………..……………..………… 
เก่ียวข้องกับข้ำพเจ้ำโดยเป็น…………………………………………. 

 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  
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ข้ำพเจำ้มีควำมประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกำรศึกษำจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำดังนี้ 

  ค่ำเล่ำเรียน     ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกับกำรศึกษำ          ค่ำครองชีพ 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยนัว่ำข้อควำมทั้งหมดนี้เป็นควำมจริง  หำกปรำกฏภำยหลังวำ่ได้มีกำรรับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ  
ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำไดแนบเอกสำร
ต่ำงๆ  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้ว  ได้แก่ 

   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยืน่ค ำขอกู้ยืมเงิน 

   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำและมำรดำ  หรือผูป้กครอง 

   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของคู่สมรสผู้ยืน่ค ำขอกู้ยืมเงิน(ถ้ำมี) 

   ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผู้ยืน่ค ำขอกู้ยืมเงิน บิดำและมำรดำ  หรือผู้ปกครอง คู่สมรส(ถ้ำมี) 

   เอกสำรประกอบกำรรับรองรำยได ้

     มีรำยได้ประจ ำ(หนังสือรับรองเงินเดือน/สลปิเงินเดือน 

     ไม่มีรำยไดป้ระจ ำ(หนังสือรับรำยได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม  (เบบ กยศ 102) 
    พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของผู้รับรองรำยได)้ 

   แผนผังแสดงที่ตัง้ของที่อยู่อำศัย  พร้อมรูปถ่ำยที่อยู่อำศัยของบิดำ  มำรดำ  หรือผู้ปกครอง 

   ใบแสดงผลกำรศึกษำ/ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ 

   บันทึกกิจกรรมจิตอำสำ 

   หนังสือแสดงควำมเห็นของอำจำรย์แนะแนวหรืออำจำรย์ทีป่รึกษำ(แบบ กยศ.103) 

   แบบค ำยนืยันกำรขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (พิมพ์จำกระบบ e-student loan) 

   อ่ืนๆ(ถ้ำมี)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

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

     วันที…่………เดือน………….………….พ.ศ.….………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  

หนา้6 
 

หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) 

วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................... 
 ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................ต ำแหน่ง................................................................. 
สังกัด.....................................................................  สถำนที่ท ำงำน..................................................................เลขที่.............. 
หมู่ที่…….…ตรอก/ซอย..……………………….………ถนน…………………………………..………ต ำบล/แขวง…………………………………...
อ ำเภอ/เขต………………………................จังหวัด.………………………......รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์................................. 
ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงินประกอบ
อำชีพ..........................................................................สถำนที่ท ำงำน......................................................................................
เลขที่………..…หมู่ที่.…………………ตรอก/ซอย………..…………………..………ถนน........................................................................
ต ำบล/แขวง……………………….……………...อ ำเภอ/เขต………………….………....................จังหวัด.…………………………………….....
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..................................................มีรำยได้ปีละ.............................................บำท 

 คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่      ประกอบอำชีพ............................................................
สถำนทีท่ ำงำน....................................................................เลขที่………..…หมู่ที่..………………ตรอก/ซอย…...............………….…
ถนน...............................................ต ำบล/แขวง………………………...อ ำเภอ/เขต……………........จังหวัด.………………………….....
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์..............................................มีรำยได้ปีละ....................................................บำท 

บิดำของผู้กู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่      ประกอบอำชีพ................................................................
สถำนทีท่ ำงำน...................................................................เลขที่………..…หมู่ที่..……………ตรอก/ซอย….…………………………….
ถนน..........................................ต ำบล/แขวง…………………………………...อ ำเภอ/เขต………….………….จังหวัด.……………..……...
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.....................................มีรำยไดป้ีละ......................................................................บำท 

มำรดำของผู้กู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวติอยู่      ประกอบอำชีพ............................................................
สถำนทีท่ ำงำน...................................................................เลขที่………..…หมู่ที่..……………ตรอก/ซอย….………………..…………..
ถนน....................................ต ำบล/แขวง…………………………………...อ ำเภอ/เขต………….……................จังหวัด.…………….......
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.............................................มีรำยได้ปีละ..............................................................บำท 

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่      ประกอบอำชีพ.......................................................
สถำนทีท่ ำงำน...................................................................เลขที่………..…หมู่ที่..……………ตรอก/ซอย….……………………..……..
ถนน....................................................ต ำบล/แขวง…………………………………...อ ำเภอ/เขต………….………….............................
จังหวัด.………………………………...รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..........................มีรำยได้ปีละ...............................บำท
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจรงิ  หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำมอัน
เป็นเท็จ  ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแกก่องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

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

            ต ำแหน่ง............................................................. 
หมำยเหต ุ กำรรบัรองรำยไดข้องครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้รับรอง 
  1.เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจำ้หน้ำทีข่องรัฐ พ.ศ. 2542 
  2. สมำชิกสภำเขต  สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร  หรือผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     3. หัวหนำ้สถำนศึกษำที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษำอยู่ 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  

หนา้7 
 

 
แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อำศัย   

 

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี…..………….….หมู่ที่………………บ้ำน..............................................................................................
ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….………………….…………....ต ำบล/แขวง………………….……………..…….…...
อ ำเภอ/เขต………………………………....………จังหวัด.……………………………………รหัสไปรษณีย์……..…..……………………..
เบอรโ์ทรศัพทน์ักศึกษำ…………………………………………เบอร์โทรศัพท์บิดำ/มำรดำ...................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  

หนา้8 
 

 
ภำพถ่ำยบ้ำนพักอำศัยของนักศึกษำกู้ยืมเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่ำยที่อยู่อำศัยของบิดำ  มำรดำ  หรือผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำรับรองของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 ข้ำพเจ้ำ ผู้ขอกู้ยืมเงิน ชื่อ......................................สกุล.......... ........................รหัสนักศึกษำ............................. 
ขอรับรองว่ำภำพถ่ำยนี้คือภำพของบ้ำนเลขที่…………หมู่ที่………ตรอก/ซอย..……………………………ถนน…………………
ต ำบล/แขวง…………………………………...อ ำเภอ/เขต………………………............................จังหวัด.………………………...... 
ซึ่งข้ำพเจ้ำได้พักอำศัยอยู่จริง 

      ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ขอกู้ 
          (...………………………………………………….) 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  
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 วันที่…………เดือน…………….………….พ.ศ.……………… 

 
ค ำรับรองของบุคคลที่รับรองรำยได้ครอบครัว 

 ข้ำพเจ้ำ……………………………………………………………….. ต ำแหน่ง………………..…………………..…………………..... 
เลขที่………หมู่ที่………...ตรอก/ซอย…………………………........ต ำบล/แขวง…………………………………………………….….... 
อ ำเภอ/เขต…………………………….. จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………….…………
โทรศัพท์………………………………. 
ขอรับรองว่ำภำพถ่ำยบ้ำนที่ปรำกฏอยู่ข้ำงบนเป็นภำพถ่ำยของบ้ำนเลขท่ี………….……….….หมู่ที่……………………..……
บ้ำน.................................................ตรอก/ซอย..……………...ถนน……………………..ต ำบล/แขวง…………………………….
อ ำเภอ/เขต………………………...........จังหวัด.……………………………………………..รหัสไปรษณีย์...................................... 
ผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ได้พักอำศัยอยู่จริง 
 

     ลงชื่อ……………………………………………….ผู้รับรอง 
         (...………………………………………………….) 

               วันที่………เดือน……………….พ.ศ.………… 

หมำยเหตุ  ให้ผู้ขอกู้ยืมเงินและผู้รับรอง ลงชื่อก ำกับบนภำพถ่ำยบ้ำนด้วย โดยลงชื่อคร่อมระหว่ำงกระดำษกับภำพถำ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  
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หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์แนะแนว/อำจำรย์ที่ปรึกษำ (กยศ.103) 

วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................... 

 ข้ำพเจ้ำ.................................................................................ต ำแหน่ง......................................................................... 
ท ำกำรสอนประจ ำชั้น/ภำควชิำ/สำขำ....................................................................................................................................
คณะ/วิทยำลัย.......................................................................................  สถำนที่ท ำงำน........................................................ 
เป็นอำจำรย์แนะแนว/อำจำรยท์ี่ปรึกษำของ...........................................................................................……………………………
นักเรียน/นักศึกษำ  ชั้นปีที่  ........................................ภำควิชำ/สำขำวชิำ............................…………………………………..………  
คณะ/วิทยำลัย..................................…………………………………...มหำวิทยำลยันครพนม 
         ควำมเห็นของอำจำรย์แนะแนว/อำจำรย์ทีป่รึกษำ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
 

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

           ต ำแหน่ง...................................................................... 
 
 
 


