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  แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.101) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ.................  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  มหำวิทยำลัยนครพนม 
******************************************************* 

โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
  ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์  (กยศ.เดิม)  
  ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำในสำขำที่เปน็ควำมต้องกำรหลักฯ  (กรอ.เดิม)   

1.ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………………………..….วัน/เดือน/ปีเกิด……./………..…/……..….อำยุ…......ปี
สัญชำติ………………...เชื้อชำต…ิ…………..………..เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน……………………………………………………………… 
นักศึกษำระดับ………….………….………..ชั้นปทีี่………คณะ/วิทยำลัย……………………….………..…................................................ 
สำขำวชิำ………………………………………….……..………คะแนนเฉลี่ยสะสมปีกำรศึกษำก่อนที่จะขอกู้…………………………….………
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ…………………………….....ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ …………………………………….…….......……………………….. 

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

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

4.ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
     เคยส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี จำก...........................................................................................................….....      
        คณะ/วิทยำลัย.........................................................................สำขำ…………….……….………………………..……………….... 
    ไม่เคยส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
5.  เคยได้รับทุนกำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ ประเภท ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 
    
    
    
    ไม่เคยได้รับทนุกำรศึกษำ 
6. เคยกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  กยศ.    กรอ. 
ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปทีี ่ สถำนศึกษำ เงินที่กูย้ืม 

     
     
     

     ไม่เคยกู้ยืมเงินจำกกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

 
ติดรูปถ่ำย1นิ้ว 

ของผู้ยื่น 
ค ำขอกู ้
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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/ลูกจำ้งบริษทั   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  เลขที่…..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….……………………………………….
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด.………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์………..…………………..…โทรศัพท์…………………..………………………… 
10.มำรดำข้ำพเจ้ำชื่อ……………………………………………………….   ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่ อำยุ….............................ปี             
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………………………………………………………………………………………………………  
จบกำรศึกษำสงูสุดในระดับ…………………………………………….... จำกสถำนศึกษำ…………..……………..….………..…………………..
อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนองค์กำรของรัฐ   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………...……………….……………………………… 
   พนักงำน/ลูกจำ้งบริษทั   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  เลขที่…..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….……………………………………….
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด.………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์………..…………………..…โทรศัพท์…………………..………………………… 

11.สถำนภำพสมรสของบดิำมำรดำ 
        อยู่ด้วยกัน     หย่ำ      แยกกันอยู่ตำมอำชีพ 

    อ่ืน ๆ  ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12.พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ  (รวมผู้ขอกู้ยืม)  …………....คน เป็นชำย……….….คน เปน็หญิง…………..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………………………………………………………………………...………………...……………….……………………………… 
   พนักงำน/ลูกจำ้งบริษทั   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  เลขที่…..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….……………………………………….
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด.………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์………..…………………..…โทรศัพท์…………………..………………………… 
 
ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน  (ถ้ำมี) 
15.คู่สมรสข้ำพเจ้ำ ชื่อ…………………...………………………………………   ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่อำยุ……….…..ปี เลขที่
บัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………………………………………………………………………………………………………  
จบกำรศึกษำสงูสุดในระดับ…………………………………………….... จำกสถำนศึกษำ…………..……………..….………..…………………..
อำชีพ   รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนองค์กำรของรัฐ   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….………                                   
 สถำนทีท่ ำงำน………………………………………………………………………...………………...……………….……………………………… 
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  พนักงำน/ลูกจำ้งบริษทั   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  เลขที่…..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….……………………………………….
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด.………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์………..…………………..…โทรศัพท์…………………..………………………… 
13.ข้ำพเจ้ำได้รับค่ำใช้จำ่ยเดือนละ…………………………….บำท  (นอกเหนือจำกค่ำเล่ำเรียน) 

14.ข้ำพเจ้ำได้รับอุปกำระดำ้นกำรเงินจำก (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………………............
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน…………………………………เลขทีบ่ัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี….……………………..……………..………… 
เก่ียวข้องกับข้ำพเจ้ำโดยเป็น…………………………………………. 

*********************************** 
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกำรศึกษำจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำดังนี ้
  ค่ำเล่ำเรียน     ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกับกำรศึกษำ          ค่ำครองชีพ 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยนัว่ำข้อควำมทั้งหมดนี้เป็นควำมจริง  หำกปรำกฏภำยหลังวำ่ได้มีกำรรับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ  
ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำไดแนบเอกสำร
ต่ำงๆ  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้ว  ได้แก่ 
   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยืน่ค ำขอกู้ยืมเงิน 
   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ  และมำรดำ  หรือผู้ปกครอง 
   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของคู่สมรสของผู้ยืน่ค ำขอกู้ยืมเงิน(ถ้ำมี) 
   ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผู้ยืน่ค ำขอกู้ยืมเงินบิดำ  และมำรดำ  หรือผู้ปกครอง คู่สมรส(ถ้ำมี) 
   เอกสำรประกอบกำรรับรองรำยได ้
     มีรำยได้ประจ ำ(หนังสือรับรองเงินเดือน/สลปิเงินเดือน 
     ไม่มีรำยไดป้ระจ ำ(หนังสือรับรำยได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม  (เเบบ กยศ.102) 
    พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของผู้รับรองรำยได)้ 
   แผนผังแสดงที่ตัง้ของที่อยู่อำศัย  พร้อมรูปถ่ำยที่อยู่อำศัยของบิดำ  มำรดำ  หรือผู้ปกครอง 
   ใบแสดงผลกำรศึกษำ/ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ 
   บันทึกกิจกรรมจิตอำสำ 
   หนังสือแสดงควำมเห็นของอำจำรย์แนะแนวหรืออำจำรย์ทีป่รึกษำ(แบบ กยศ.103) 
   หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลจ ำนวน………..ฉบับ 
   อ่ืนๆ(ถ้ำมี)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

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

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

 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  
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หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม 

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

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

มำรดำของผู้กู้ยืมเงินชื่อ......................................................................................  ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอำชีพ..........................สถำนทีท่ ำงำน....................................................................เลขที่………..…หมู่ที่..………………
ตรอก/ซอย………………………….…ถนน...............................ต ำบล/แขวง………....…………………...อ ำเภอ/เขต…………….............
จังหวัด.……………..………….รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...................................มีรำยไดป้ีละ.....................บำท
ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมเงิน(ทีม่ิใช่บิดำ-มำรดำ)ชื่อ............................................................  ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอำชีพ..............................สถำนที่ท ำงำน.................................................................เลขที่………..…หมู่ที่..………………
ตรอก/ซอย………………………….…ถนน...............................ต ำบล/แขวง………....…………………...อ ำเภอ/เขต…………….............
จังหวัด.……………..………….รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...................................มีรำยไดป้ีละ.....................บำท 

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำเข้ำถึงข้อมูลสว่นบุคคลของข้ำพเจ้ำท่ีอยู่ในควำมครอบครอง           
ของข้ำพเจ้ำ รวมท้ังยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำรกูย้ืมเงิน ตำมวัตถุประสงคข์อง
กองทุน  ในกำรพิจำรณำกำรให้กู้ยืมเงินกองทุน  โดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนกิส์ของกองทุน 

     

  

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

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

 

ส ำหรับผู้รับรองลงนำม 
กยศ.102 

หมำยเหตุ  กำรรับรองรำยได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปน้ี           
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ/
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/เอกสำรอื่นใดรับรองว่ำเป็น
ข้ำรำชกำรจำกหน่วยงำนท่ีผู้รับรองได้สังกัด  และรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
1.เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ                
ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
2. สมำชิกสภำเขต  สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร  หรือผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 
3. หัวหน้ำสถำนศึกษำท่ีผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษำอยู่ 
 
 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  
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แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อำศัย   
 

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี…..………….หมู่ที…่……………ตรอก/ซอย..…………………………………ถนน..….…………………………....
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด.………………………………………
รหัสไปรษณีย…์……..……………………..โทรศัพท…์………………..………………………… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพถ่ำยบ้ำนพักอำศัยของนักศึกษำกู้ยืมเงิน 

 
 

 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  

หนา้7 
 

 
 

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

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

                วันที่………เดือน……………….พ.ศ.………… 
ค ำรับรองของบุคคลที่รับรองรำยได้ครอบครัว 
 ข้ำพเจ้ำ……………………………………………………………….. ต ำแหน่ง………………..…………………..…………………..... 
เลขท่ี………หมู่ที…่……...ตรอก/ซอย…………………………........ต ำบล/แขวง…………………………………………………….….... 
อ ำเภอ/เขต…………………………….. จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………….…………
โทรศัพท…์……………………………. 
ขอรับรองว่ำภำพถ่ำยบ้ำนที่ปรำกฏอยู่ข้ำงบนเป็นภำพถ่ำยของบ้ำนเลขท่ี………….……….….หมู่ที่……………………..……
ตรอก/ซอย..……………...ถนน……………………..ต ำบล/แขวง…………………………….อ ำเภอ/เขต………………………........... 
จังหวัด.…………………………………………….. ผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ได้พักอำศัยอยู่จริง 
 

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

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

หมำยเหตุ  ให้ผู้ขอกู้ยืมเงินและผู้รับรอง ลงชื่อก ำกับบนภำพถ่ำยบ้ำนด้วย โดยลงชื่อคร่อมระหว่ำงกระดำษกับภำพถำ่ย 
 
 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  

หนา้8 
 

 
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.......................…………………………………...มหำวิทยำลัยนครพนม 
         ควำมเห็นของอำจำรย์แนะแนว/อำจำรย์ทีป่รึกษำ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
 
 

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

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



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  
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หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูล 

 
เขียนที่.................................................... 

วันที่.........เดือน..........พ.ศ.  .............. 
 ข้ำพเจ้ำ  นำย / นำง /นำงสำว..............................................................................................อำยุ.... .............ปี 
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี   -   - O  -       -       -   -   - -        -      -      -      -      -  

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี…..………….หมู่ที…่……………ซอย..………………………………ถนน……………………………………………… 
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต……………………….........จังหวัด.…………………………………………………
โทรศัพท…์…………………………..…………………….……..E-mail…………………………………………………....…………..………… 
ข้ำพเจ้ำมีฐำนะเปน็     ผู้ยื่นค ำขอกู้ยืม      ผู้ยื่นควำมประสงค์ค้ ำประกัน      ผู้ปกครอง     คู่สมรสของผู้ยื่นค ำขอ 
กู้ยืมเงิน      ผู้แทนโดยชอบธรรม(กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภำวะ)ของ............................................ ....................... 
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
        โดยหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำให้ควำมยินยอม  ดังนี้ 
                1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำจำกหน่วยงำนหรือองค์กร     
                   ท้ังภำครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำเพื่อกำรให้กู้ยืม 
                   กำรติดตำมหนี้  และกำรด ำเนินกำรใดๆได้ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
        2. ยินยอมให้หน่วยงำนหรือองค์กรท้ังภำครัฐ  และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง 
                   ข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำเปิดเผย  และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำให้แก่             
                   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  กำรติดตำมหนี้  และกำรด ำเนินกำรใดๆได้                                                   
                   ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
               3. ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมตำมหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกกองทุน                       
                   เงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
               4. ให้ถือว่ำคู่ฉบับและบรรดำส ำเนำภำพถ่ำย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสำรท่ีท ำส ำเนำขึ้นจำกหนังสือ     
                   ให้ควำมยินยอมฉบับนี้โดยกำรถ่ำยส ำเนำถ่ำยภำพ  หรือบันทึกไว้ไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ  เป็นหลักฐำนใน 
                   กำรใหค้วำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเช่นเดียวกัน 
       ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว                 
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน ณ วัน เดือน ปี ท่ีระบุข้ำงตน้ 
 
 
                      
              ลงชื่อ..........................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม  
                     (                                                     ) 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ข้ำพเจ้ำได้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำน  หรือส ำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้แทนบัตรประจ ำตัว
ประชำชน  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบท้ำยหนงัสือนี้ด้วย 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  

หนา้10 
 

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูล 
 

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

 ข้ำพเจ้ำ  นำย / นำง /นำงสำว..............................................................................................อำยุ .................ปี 
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี   -   - O  -       -       -   -   - -        -      -      -      -      -  

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี…..………….หมู่ที…่……………ซอย..………………………………ถนน……………………………………………… 
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต……………………….........จังหวัด.…………………………………………………
โทรศัพท…์…………………………..…………………….……..E-mail…………………………………………………....…………..………… 
ข้ำพเจ้ำมีฐำนะเป็น     ผู้ยื่นค ำขอกู้ยืม      ผู้ยื่นควำมประสงค์ค้ ำประกัน      ผู้ปกครอง     คู่สมรสของผู้ยื่นค ำขอ 
กู้ยืมเงิน      ผู้แทนโดยชอบธรรม(กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภำวะ)ของ........................................................ ........... 
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
        โดยหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำให้ควำมยินยอม  ดังนี้ 
                1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำจำกหน่วยงำนหรือองค์กร     
                   ท้ังภำครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำเพื่อกำรให้กู้ยืม 
                   กำรติดตำมหนี้  และกำรด ำเนินกำรใดๆได้ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
        2. ยินยอมให้หน่วยงำนหรือองค์กรท้ังภำครัฐ  และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง 
                   ข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำเปิดเผย  และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำให้แก่             
                   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  กำรติดตำมหนี้  และกำรด ำเนินกำรใดๆได้                                                   
                   ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
               3. ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมตำมหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกกองทุน                       
                   เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
               4. ให้ถือว่ำคู่ฉบับและบรรดำส ำเนำภำพถ่ำย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสำรท่ีท ำส ำเนำขึ้นจำกหนังสือ     
                   ให้ควำมยินยอมฉบับนี้โดยกำรถ่ำยส ำเนำถ่ำยภำพ  หรือบันทึกไว้ไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ  เป็นหลักฐำนใน 
                   กำรให้ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเช่นเดียวกัน 
       ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว                 
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน ณ วัน เดือน ปี ท่ีระบุข้ำงต้น 
 
 
                      
              ลงชื่อ..........................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม  
                     (                                                     ) 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ข้ำพเจ้ำได้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำน  หรือส ำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้แทนบัตรประจ ำตัว
ประชำชน  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบท้ำยหนงัสือนี้ด้วย 
 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  

หนา้11 
 

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูล 
 

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

 ข้ำพเจ้ำ  นำย / นำง /นำงสำว..............................................................................................อำยุ............ .....ป ี
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี   -   - O  -       -       -   -   - -        -      -      -      -      -  

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี…..………….หมู่ที…่……………ซอย..………………………………ถนน……………………………………………… 
ต ำบล/แขวง……………………..…….…...อ ำเภอ/เขต……………………….........จังหวัด.…………………………………………………
โทรศัพท…์…………………………..…………………….……..E-mail…………………………………………………....…………..………… 
ข้ำพเจ้ำมีฐำนะเป็น     ผู้ยื่นค ำขอกู้ยืม      ผู้ยื่นควำมประสงค์ค้ ำประกัน      ผู้ปกครอง     คู่สมรสของผู้ยื่นค ำขอ 
กู้ยืมเงิน      ผู้แทนโดยชอบธรรม(กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภำวะ)ของ........................................................ ........... 
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
        โดยหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำให้ควำมยินยอม  ดังนี้ 
                1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำจำกหน่วยงำนหรือองค์กร     
                   ท้ังภำครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำเพื่อกำรให้กู้ยืม 
                   กำรติดตำมหนี้  และกำรด ำเนินกำรใดๆได้ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
        2. ยินยอมให้หน่วยงำนหรือองค์กรท้ังภำครัฐ  และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง 
                   ข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำเปิดเผย  และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำให้แก่             
                   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  กำรติดตำมหนี้  และกำรด ำเนินกำรใดๆได้                                                   
                   ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
               3. ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมตำมหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกกองทุน                       
                   เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
               4. ให้ถือว่ำคู่ฉบับและบรรดำส ำเนำภำพถ่ำย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสำรท่ีท ำส ำเนำขึ้นจำกหนังสือ     
                   ให้ควำมยินยอมฉบับนี้โดยกำรถ่ำยส ำเนำถ่ำยภำพ  หรือบันทึกไว้ไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ  เป็นหลักฐำนใน 
                   กำรให้ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเช่นเดียวกัน 
       ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว                 
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน ณ วัน เดือน ปี ท่ีระบุข้ำงต้น 
 
 
                      
              ลงชื่อ..........................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม  
                     (                                                     ) 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ข้ำพเจ้ำได้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำน  หรือส ำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้แทนบัตรประจ ำตัว
ประชำชน  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแนบท้ำยหนงัสือนี้ด้วย 
 



    แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มนพ.  
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