กท.101
แบบแจงความประสงคขอกูยืมตอเนื่องในสถาบัน
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2 เลขที่สัญญา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2562
ทําเครื่องหมาย

ลงในชองที่ตองการ ทําเครื่องหมาย

.... .... /.... .... .... ....

ลงในชองที่ไมตองการ ทุกช"องต%องมีเครื่องหมายห%ามเว%นว"าง

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/อื่นๆ….) ..…………………………………………….…..…………….… วัน/เดือน/ป3 เกิด .... ..../.... .... /25.... ....
เลขประจําตัวประชาชน .... - .... .... .... ....- .... .... .... .... ....- .... ....- .... รหัสนักศึกษา …. …. - …. …. …. …. ….- …. …. …. …. ….
ชื่อ-สกุล บิดา ………………………………………...เบอรโทรศัพท ………..…..………. มารดา ..………………………..………………เบอรโทรศัพท………………….…
ชื่อ-สกุล ผู%ปกครอง (กรณีไม"มีบิดา หรือมารดา) ..………...…………………………..………… ...เบอรโทรศัพท…………….........……….
เพื่อนสนิทคนที่ 1 ชื่อ-สกุล......................................................... เบอรโทรศัพทติดตอ ................................... ในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย
เพื่อนสนิทคนที่ 2 ชื่อ-สกุล......................................................... เบอรโทรศัพทติดตอ ................................... ในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย
เพื่อนสนิทคนที่ 3 ชื่อ-สกุล......................................................... เบอรโทรศัพทติดตอ ................................... ในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย
เพื่อนสนิทคนที่ 4 ชื่อ-สกุล......................................................... เบอรโทรศัพทติดตอ ................................... ในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย
เพื่อนสนิทคนที่ 5 ชื่อ-สกุล......................................................... เบอรโทรศัพทติดตอ ................................... ในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย
สถานภาพครอบครัว อยูดวยกัน
หยาราง (แนบใบหยา)
เสียชีวิต (แนบใบมรณบัตร)
แยกกันอยู (แนบหนังสือรับรองสถานภาพ)
อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................................................................... (กรุณาอธิบาย)

นักศึกษาอยูในความดูแลของ บิดา
มารดา
ผูปกครอง (มีความเกี่ยวของกับนักศึกษาเป?น .................. ของนักศึกษา)
รับจาง คาขาย
ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน
อื่น ๆ …………………………….…………..
อาชีพบิดา เกษตรกร ประมง
รายละเอียดอาชีพ อธิบายอยางละเอียด …………………………………………………………..…………………………..รายไดประมาณป3ละ …………..………. บาท
อาชีพมารดา เกษตรกร ประมง รับจาง คาขาย ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน อื่น ๆ………………………………………..
รายละเอียดอาชีพ อธิบายอยางละเอียด……………………………………………………….………………………………รายไดประมาณป3ละ …………………….. บาท
อาชีพผูปกครอง เกษตรกร ประมง รับจาง คาขาย ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน อื่น ๆ………………………
รายละเอียดอาชีพ อธิบายอยางละเอียด………………………………………………………………………………………รายไดประมาณป3ละ …………..………. บาท
มีพี่นองบิดามารดาเดียวกันจํานวน ….. คน ชาย …. คน หญิง …. คน (ไมรวมผูกู) พี่นองที่ไมใชบิดา และ/หรือ มารดาเดียวกันจํานวน …. คน (ไมรวมผูกู)

จํานวนพี่นองที่บิดา/มารดา หรือ ผูปกครอง ที่ตองสงเสียเลีย้ งดูจํานวน ….. คน (ไมรวมผูกู) นักศึกษาขณะนี้ มีงานประจํา ไมมีงานประจํา
ที่อยูปAจจุบันของนักศึกษาที่ติดตอไดสะดวก (ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล) …………………………………………………..…..……………………………..……………
โทรศัพท3มือถือ ….………………..... กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต"อบุคคล ชื่อ……………...............................……... เบอร3โทร..........................................
นักศึกษาเคยได%รับทุนมหาวิทยาลัย เช"น ทุนกีฬา ทุนดนตรีไทย ทุนราชประชานุเคราะห3 ฯลฯ ที่นอกเหนือจากทุนกู%ยืมเพื่อการศึกษา หรือไม"
ไมเคย

เคยไดรับทุน ………….. ประเภท …. เมื่อป3…….. จนถึง .......... และในป3 2562 นักศึกษาจะ

ไมไดรับทุนตอ

ไดรับทุน …….............…… ประเภท…….

หากนักศึกษาเคยรักษาสถานภาพ เคยรักษาสถานภาพครั้งลาสุด ภาคเรียนที่ ...... ป3การศึกษา .............. เนื่องจาก ........................................................................
(สําหรับนักศึกษา)

ความประสงคขอกูยืมของนักศึกษา ขาพเจามีความประสงคขอกูยืม

(สําหรับเจ%าหน%าที่)
คณะกรรมการสัมภาษณไดรับแบบขอกูยืมป3 2562 และไดสัมภาษณ
เบื้องตนเรียบรอยแลว นักศึกษาสงเอกสาร ณ รมเกลา พัฒนาการ

คาเลาเรียนเต็มจํานวน คาเลาเรียนบางสวน ไมกูยืมคาเลาเรียน
เนื่องจาก ................................................................................................................ จากเลขที่สัญญา .... ..../ .... .... .... ....
คาครองชีพ ไมกูยืมคาครองชีพ เนื่องจาก................................................ มีการเปลี่ยนแปลง ชือ่ -สกุล ที่อยูตามทะเบียนบาน หรือไม
หากนักศึกษาประสงคกูคาครองชีพตองติ๊ก ใน www.studentloan.or.th
ไมมี
มี คือ ...................................................................................
การยื่นกูยืมดวย หากไมติ๊กในระบบ นักศึกษาจะไมสามารถกูยืมคาครองชีพไดหาก รายไดครอบครัว .......................... บาท นักศึกษาประสงคกูยืม

แบบคําขอกูยืมป3 2562 มีปAญหาสะดวกติดตอแกไขที่
รมเกลา
พัฒนาการ
กูยืมคาเลาเรียน กูยืมคาครองชีพ
การกูยื ม นัก ศึ กษาจะตองปฏิ บัติตามวั น และเวลาที่ กํ าหนด หากไมปฏิ บั ติตามถื อ วา
ไมเขาประชุม เขาประชุม ตรวจตราปAVมจากคูมือ
นั ก ศึ ก ษาสละสิ ท ธิ์ ใ นการกู ยื ม ป3 2562 และยิ น ยอมชํ า ระคาใชจายที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหกั บ
มหาวิทยาลัยทั้งจํานวน ขาพเจารับทราบขอความ และขอรับรองวาขอมูลขางตนเป?นจริง
โดย ลงชื่อ………….……………………...………………… วันที่ ………………………….
ทุกประการ พรอมยินยอมรับผิดชอบทุกกรณีหากขาพเจาเปลี่ยนแปลงขอมูลภายหลัง
บันทึกเพิ่มเติม .......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ………….……………………………..………นักศึกษา ตัวบรรจง วันที่ ....../........./25.......
……………………………………………………………………………………………………………….
สําหรับเจ%าหน%าทีต่ รวจสอบเอกสาร
ถูกตอง รายไดครอบครัว .......................... บาท โดย.....................................วันที่........................... บันทึกลง excel เรียบรอย วันที่ ........................................
แก%ไข ครั้งที่ 1 .................................................................................................................................. ตรวจสอบการแกไขโดย ..................................... วันที่.............................
แก%ไข ครั้งที่ 2 .................................................................................................................................. ตรวจสอบการแกไขโดย ..................................... วันที่.............................
แก%ไข ครั้งที่ 3 .................................................................................................................................. ตรวจสอบการแกไขโดย ..................................... วันที่.............................

กําหนดการ รับ ส"ง และ ทําสัญญา กู%ยืมต"อเนื่องในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2562
***************************************************
นักศึกษาจะต%องปฏิบัติตามกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะถือว"าสละสิทธิใ์ นการกู%ยืมต"อปการศึกษา 2562
1. กําหนดการ รับแบบแจงความประสงคขอกูยืมตอป3การศึกษา 2562 ระหวางเดือนธันวาคม 2561
2. กําหนดการ ส"งแบบแจงความประสงคขอกูยืมตอ ป3การศึกษา 2562 พรอมเอกสารประกอบใหครบ ดังนี้
วันที่
7 - 8 มกราคม 2562
9 - 10 มกราคม 2562
11 - 12 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562

เลขที่สญ
ั ญาขึ้นตนดวย
61/...
60/...
59/...
นักศึกษาเลขที่สญ
ั ญา 58/.....
เกินหลักสูตร (เฉพาะกูยืมแบบ กยศ.ลักษณะที่ 1)

เอกสารที่ต%องใช%นําส"งพร%อมกับแบบแจ%งความประสงค3 ขอกู%ยมื ต"อ ป 2562 เอกสารทุกอย"างกรุณาใช%กระดาษ A4 เท"านั้น ห%ามใช%กระดาษ
FAX เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต%องโดยเจ%าของเอกสารเท"านั้น ให%เรียงเอกสารตามลําดับดังนี้
(1) หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูกูยืม เขียนดวยลายมือผูรับรองเทานั้น หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิป/จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาบัตรขาราชการของผูรับรองรายไดจํานวน 1 ฉบับ, (กรณีใชแบบฟอรม กยศ.102) เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ลายมือชื่อ
กรุ ณา
ใหตรงกับหนังสือรับรองรายได
เตรี ยม
(3) สําเนาใบหยา, สําเนาใบมรณบัตร, หนังสือรับรองสถานภาพ ดาวนโหลด ที่ http://loan.kbu.ac.th ไปที่ดาวนโหลดแบบฟอรม
เอกสาร
เลือกหนังสือรับรองสถานภาพ ใชในกรณีที่ไมมีเอกสารสําคัญจากทางราชการ , เอกสารอื่น ๆ ที่สําคัญตอการพิจารณา
ให้ครบ
(4) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ใหรับรองความประพฤติ และการแตงกายของนักศึกษา
ก่อนส่ ง
(5) ใบเปลี่ยนแปลง กยศ. 108 (แนบเฉพาะกรณีที่นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, ที่อยูตามทะเบียนบาน, เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย) รับไดที่กองทุนฯ และนักศึกษากรุณาแจง กยศ.ที่เบอร 02-0164888 กอนการยื่นกูผานระบบ e-studentloan
หมายเหตุ

1. นักศึกษากูยืมฯ ทุกคนที่ตองการกูยืมตอในป3การศึกษา 2562 สามารถ รับ และ สงแบบไดตามกําหนดนี้ ณ วิทยาเขต
พัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 หองกองทุนกูยืมฯ และวิทยาเขตรมเกลา อาคาร 1 ชั้น 2 หองกองทุนกูยืมฯ
(เวลาทําการ 09.00 – 16.00 น.)
2. นักศึกษาที่ประสงคจะสงแบบฯ กอนกําหนด หากเตรียมเอกสารพรอมแลวก็สามารถสงกอนได
3. นักศึกษานําคูมือมาทุกครั้งที่ตดิ ตอกองทุนฯ เมื่อสงแบบกูยืมฯ จะมีการเซ็นรับในคูมือกองทุนฯ
4. ตรวจสอบทุก ๆ สัปดาหวาแบบแจงความประสงคขอกูยืมป3การศึกษา 2562 มีปAญหาหรือไม ที่ http://reg.kbu.ac.th
5. กําหนดการ ยื่นกูยืมภาคการศึกษาที่ 1 ป3 2562 ใน www.studentloan.or.th ใหนักศึกษาดูประกาศวาระบบการยื่นกู
จะเปiดเมื่อไหร คาดวาประมาณเดือนกุมภาพันธ 2562
6. หากทานไมมาตามกําหนดวัน และเวลาถือวาทานสละสิทธิ์ในการกูยืมป3 2562
7. ผลการเรียน GPAX ทุกภาคการศึกษาตองผานเกณฑของมหาวิทยาลัย

หากมีข%อสงสัย กรุณาติดต"อ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต"อ 1420,1455 Fax 02-321-4444 http://loan.kbu.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร"มเกล%า โทร. 02-904-2222 ต"อ 2118 ,2119 Fax 02-904-2200 http://loan.kbu.ac.th

หนังสือรับรองรายได%ครอบครัวของผู%ขอกู%ยืมเงิน

สําหรับผูรับรองลงนาม
กยศ.102

วันที่..........เดือน...............................พ.ศ..............
ขาพเจา....................................................................................ตําแหนง..............................................................
สังกัด....................................สถานที่ทํางาน........................................เลขที่..........หมูที่.........ตรอก/ซอย................................
ถนน................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท...................................
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว................................................................................ผูขอกูยืมเงินประกอบอาชีพ นักศึกษา
สถานที่ทํางาน.....................................................เลขที่........หมู......ตรอก/ซอย................................... ถนน...........................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท...................................... รายไดป3ละ....................................บาท
คูสมรสของผูขอกูยืมเงิน
ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ....................-...............................................
สถานทํางาน..............................-..............................เลขที่......-.....หมูที่......-....ตรอก/ซอย..........-............ถนน...............-.....................
ตําบล/แขวง..........-...................อําเภอ/เขต.................-.................จังหวัด....................-.............................รหัสไปรษณีย.......-............
โทรศัพท............-......................... รายไดป3ละ.............-...................บาท
บิดาของกูยืมเงิน
ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ
.................................................................................สถานทํางาน.............................................................เลขที่...........หมูที่............
ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด
..................................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท..................................... รายไดป3ละ................................บาท
มารดาของกูยืมเงิน
ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ
..............................................................................สถานทํางาน.............................................................เลขที่...........หมูที่............
ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด
..................................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท..................................... รายไดป3ละ................................บาท
ผูปกครอง ( ที่มิใชบิดา – มารดา) ของผูขอกูยืมเงิน
ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู
ประกอบอาชีพ......................................................สถานทํางาน.................................................................เลขที่...................หมูที่..........
ตรอก/ซอย............................ถนน..................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.......................ตอ.........รายไดป3ละ....................บาท
ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวกลาวขางตนเป?นความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง
ขอความอันเป?นเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง......................................................
หมายเหตุ

การรับรองรายไดของครอบครัวผูกูใหบุคคลตอไปนี้เป?นผูรับรอง
1.เจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
3.หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู
หากมีข%อสงสัย กรุณาติดต"อ
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กยศ.103
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย3แนะแนว/อาจารย3ที่ปรึกษา

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ………………………) …………………………………………………….…………………..….…
ตําแหนง อาจารยประจํา อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………
ทําการสอนประจํา คณะ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร นิเทศศาสตร วิศวกรรมศาสตร
สถาปAตยกรรมศาสตร ศิลปศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จิตวิทยา
สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการบิน วิทยาศาสตรการกีฬา
พยาบาลศาสตร
สาขาวิชา ...............................................................................
เป?นอาจารยแนะแนว/อาจารยที่ปรึกษาของ (นาย/นางสาว) ...............................................……………………………............
นักศึกษา ชั้นป3ที่ ………… ภาควิชา/สาขาวิชา เหมือนดานบน อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................
ความเห็นของอาจารย3แนะแนว/อาจารย3ที่ปรึกษา
นักศึกษามีความประพฤติ เรียบรอย
ควรปรับปรุง คือ ......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นักศึกษาแตงกาย เรียบรอย
ควรปรับปรุง
ทรงผม .......................................................................................................................
เสื้อ ...........................................................................................................................
กางเกง/กระโปรง .....................................................................................................
เข็มขัด ......................................................................................................................
เข็มมหาวิทยาลัย ......................................................................................................
รองเทา ....................................................................................................................
อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................
ความเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………...……..…………
(…………..………………………………..……)
ตําแหนง อาจารยประจํา อื่น ๆ ....................................
เบอรโทรศัพท………………………………………

หากมีข%อสงสัย กรุณาติดต"อ
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