เลขที่สัญญา .... ....
แบบแจงความประสงคขอกูยืมต"อเนื่องในสถาบัน

ลักษณะที่ 1

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

กท.103

ลักษณะที่ 2 เกินระยะเวลาของการกูยืม ระบบ e-studentloan

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจําป6การศึกษา 2562
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว/อื่นๆ….) ..…………………………………………….…..…………….… วัน/เดือน/ป" เกิด .... ..../.... .... /25.... ....
เลขประจําตัวประชาชน .... - .... .... .... ....- .... .... .... .... ....- .... ....- .... รหัสนักศึกษา …. …. - …. …. …. …. ….- …. …. …. …. ….
ชื่อ-สกุล บิดา ………………………………………...เบอร.โทรศัพท. ………..…..………. มารดา ..………………………..………………เบอร.โทรศัพท.………………….…
ชื่อ-สกุล ผูปกครอง (กรณีไม"มีบิดา หรือมารดา) ..………...…………………………..………… ...เบอร.โทรศัพท.…………….........……….
เพื่อนสนิทคนที่ 1 ชื่อ-สกุล......................................................... เบอร.โทรศัพท.ตดิ ต2อ ..................................... ในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย
เพื่อนสนิทคนที่ 2 ชื่อ-สกุล......................................................... เบอร.โทรศัพท.ตดิ ต2อ ..................................... ในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย
คาดว"าจําสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ... ป6การศึกษา ..............
ตั้งแต"ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เหลือจํานวน ........ หน"วยกิต จึงจะสําเร็จการศึกษา แนบแบบประมวลผลการศึกษา ขอไดที่ศูนย SASC
เหตุผลที่ไม"สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คือ เคยรักษาสถานภาพ เรียนทุกภาคแต"ติด F หรือ W ยายสถานศึกษา

หลักสูตร 2 ป"ครึ่ง

อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................................................................................................................

ทําเครื่องหมาย ลงในช2องที่ต5องการ ทําเครื่องหมาย ลงในช2องที่ไม2ต5องการ ทุกช"องตองมีเครื่องหมายหามเวนว"าง
สถานภาพครอบครัว อยู2ด5วยกัน
หย2าร5าง (แนบใบหย2า)
เสียชีวิต (แนบใบมรณบัตร)
แยกกันอยู2 (แนบหนังสือรับรองสถานภาพ)
อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................................................................... (กรุณาอธิบาย)

นักศึกษาอยู2ในความดูแลของ บิดา
มารดา
ผู5ปกครอง (มีความเกี่ยวข5องกับนักศึกษาเป<น .................. ของนักศึกษา)
อาชีพบิดา เกษตรกร ประมง
รับจ5าง ค5าขาย
ธุรกิจส2วนตัว ข5าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน
อื่น ๆ …………………………….…………..
รายละเอียดอาชีพ อธิบายอย2างละเอียด …………………………………………………………..…………………………..รายได5ประมาณป"ละ …………..………. บาท
อาชีพมารดา เกษตรกร ประมง รับจ5าง ค5าขาย ธุรกิจส2วนตัว ข5าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน อื่น ๆ………………………………………..
รายละเอียดอาชีพ อธิบายอย2างละเอียด……………………………………………………….………………………………รายได5ประมาณป"ละ …………………….. บาท
อาชีพผู5ปกครอง เกษตรกร ประมง รับจ5าง ค5าขาย ธุรกิจส2วนตัว ข5าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน อื่น ๆ………………………
รายละเอียดอาชีพ อธิบายอย2างละเอียด………………………………………………………………………………………รายได5ประมาณป"ละ …………..………. บาท
มีพี่น5องบิดามารดาเดียวกันจํานวน ….. คน ชาย …. คน หญิง …. คน (ไม2รวมผู5กู5) พี่น5องที่ไม2ใช2บิดา และ/หรือ มารดาเดียวกันจํานวน …. คน (ไม2รวมผู5กู5)

จํานวนพี่น5องที่บิดา/มารดา หรือ ผู5ปกครอง ที่ต5องส2งเสียเลีย้ งดูจํานวน ….. คน (ไม2รวมผู5กู5) นักศึกษาขณะนี้ มีงานประจํา ไม2มีงานประจํา
ที่อยู2ป?จจุบันของนักศึกษาที่ติดต2อได5สะดวก (ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล) …………………………………………………..…..……………………………..……………
โทรศัพทมือถือ ….………………..... กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต"อบุคคล ชื่อ……………...............................……... เบอรโทร..........................................
นักศึกษาเคยไดรับทุนมหาวิทยาลัย เช"น ทุนกีฬา ทุนดนตรีไทย ทุนราชประชานุเคราะห ฯลฯ ที่นอกเหนือจากทุกกูยืม กยศ. หรือไม"
ไม2เคย

เคยได5รับทุน ………….. ประเภท …. เมื่อป"…….. จนถึง .......... และในป" 2562 นักศึกษาจะ

ไม2ได5รับทุนต2อ

ได5รับทุน ……..................…… ประเภท…….

(สําหรับนักศึกษา)

(สําหรับเจ5าหน5าที่)
คณะกรรมการสัมภาษณ.ได5รับแบบขอกู5ยืมป" 2562 และได5สัมภาษณ.
ค2าเล2าเรียนเต็มจํานวน ค2าเล2าเรียนบางส2วน ไม2กู5ยืมค2าเล2าเรียน
เนื่องจาก ................................................................................................................ เบื้องต5นเรียบร5อยแล5ว นักศึกษาส2งเอกสาร ณ ร2มเกล5า พัฒนาการ
ค2าครองชีพ ไม2กู5ยืมค2าครองชีพ เนื่องจาก.................................................. จากเลขที่สัญญา .... ..../ .... .... .... ....
หากนักศึกษาประสงค.กู5ค2าครองชีพต5องติ๊ก ใน www.studentloan.or.th
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 GPAX ได5 ....................
กรณีต่ํากว2า 2.00 แจ5งให5นักศึกษาตั้งใจเรียนต5องทําให5 2/2561 ผ2าน 2.00
การยื่นกู5ยืมด5วย หากไม2ติ๊กในระบบ นักศึกษาจะไม2สามารถกู5ยืมค2าครองชีพได5
มีการเปลี่ยนแปลง ชือ่ -สกุล ที่อยู2ตามทะเบียนบ5าน หรือไม2
(สําหรับนักศึกษา)
ไม2มี มี คือ ...................................................................................
หากแบบคําขอกู5ยืมป" 2562 มีป?ญหาสะดวกติดต2อแก5ไขที่ ร2มเกล5า พัฒนาการ

ความประสงค.ขอกู5ยืมของนักศึกษา ข5าพเจ5ามีความประสงค.ขอกู5ยืม

รายได5ครอบครัวอยู2ในสถานะที่
การกู5ยืมนักศึกษาจะต5องปฏิบัติตามวัน และเวลาที่กาํ หนด หากไม2ปฏิบัติตามถือว2า
กู5ยมื ไม2ได5 กู5ยืมค2าเล2าเรียน กู5ยืมค2าครองชีพ
นักศึกษาสละสิทธิ์ในการกูย5 ืมป" 2562 และยินยอมชําระค2าใช5จา2 ยที่เกิดขึ้นให5กับ
มหาวิทยาลัยทั้งจํานวน ข5าพเจ5ารับทราบข5อความ และขอรับรองว2าข5อมูลข5างต5นเป<นจริง
โดย ลงชือ่ ………….……………………...………………… วันที่ ………………………….
ทุกประการ พร5อมยินยอมรับผิดชอบทุกกรณีหากข5าพเจ5าเปลี่ยนแปลงข5อมูลภายหลัง
หมายเหตุ .............................................................................................................
ลงชื่อ ………….……………………………..………นักศึกษา ตัวบรรจง วันที่ ....../........./25....... ……………………………………………………………………………………………………………….
สําหรับเจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสาร ถูกต5อง โดย.....................................วันที่...........................
แกไข ครั้งที่ 1 .................................................................................................................... ตรวจสอบการแก5ไขโดย ..................................... วันที่.............................
แกไข ครั้งที่ 2 .................................................................................................................... ตรวจสอบการแก5ไขโดย ..................................... วันที่.............................
แกไข ครั้งที่ 3 .................................................................................................................... ตรวจสอบการแก5ไขโดย ..................................... วันที่.............................

กําหนดการ รับ ส2ง และ ทําสัญญา กู5ต2อเนื่อง กยศ. เกินระยะเวลาการกู5ยืม
ประจําป6การศึกษา 2562
***************************************************
นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะถือว"าสละสิทธิใ์ นการกูยืมต"อป6การศึกษา 2562
1. กําหนดการ รับแบบแจ5งความประสงค.ขอกู5ยืมต2อป"การศึกษา 2562 ระหว2างเดือนธันวาคม 2561
2. กําหนดการ ส"งแบบแจ5งความประสงค.ขอกู5ยืมต2อ ป"การศึกษา 2562 พร5อมเอกสารประกอบให5ครบ ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ดังนี้
เอกสารที่ตองใชนําส"งพรอมกับแบบแจงความประสงค ขอกูยืมต"อ ป6 2562 เอกสารทุกอย"างกรุณาใชกระดาษ A4 เท"านั้น หามใชกระดาษ
FAX เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของเอกสารเท"านั้น ใหเรียงเอกสารตามลําดับดังนี้
(1) หนังสือรับรองรายได5ของครอบครัวผู5กู5ยืม เขียนด5วยลายมือผู5รบั รองเท2านั้น หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิป/จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาบัตรข5าราชการของผู5รับรองรายได5จํานวน 1 ฉบับ, (กรณีใช5แบบฟอร.ม กยศ.102/กรอ.) เซ็นชือ่ รับรองสําเนาถูกต5อง
กรุ ณา
ลายมือชื่อให5ตรงกับหนังสือรับรองรายได5
เตรี ยม
(3) สําเนาใบหย2า, สําเนาใบมรณบัตร, หนังสือรับรองสถานภาพ ดาวน.โหลด ที่ loan.kbu.ac.th ไปที่ดาวน.โหลดแบบฟอร.ม เลือก
เอกสาร
หนังสือรับรองสถานภาพ ใช5ในกรณีที่ไม2มีเอกสารสําคัญจากทางราชการ , เอกสารอื่น ๆ ที่สําคัญต2อการพิจารณา
ให้ครบ
(4) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย.ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให5รับรองความประพฤติ และการแต2งกายของนักศึกษา
ก่อนส่ ง
(5) แบบประมวลผลการศึกษา ขอได5ที่ศูนย. SASC จํานวน 1 ชุด
(6) ใบเปลี่ยนแปลง กยศ. 108 (แนบเฉพาะกรณีที่นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, ที่อยู2ตามทะเบียนบ5าน, เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย) รับได5ที่กองทุนฯ และนักศึกษากรุณาแจ5ง กยศ.ที่เบอร. 02-0164888 ก2อนการยื่นกู5ผ2านระบบ e-studentloan
นักศึกษารับทราบว"าจะกูยืมเงินเกินหลักสูตรไดต"อเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามที่ กยศ. กําหนด 5 ขอ คือ
1. ผู5กู5ยืมต5องเรียนในคณะ สาขา/วิชาเดิมตลอดหลักสูตรในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ไม2เคยติด F และ W ไม2เคยรักษาสถานภาพ
2. ผู5กู5ยืมต5องไม2เคยย5ายสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. เมื่อกู5ได5แล5วต5องเรียนให5สําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป"การศึกษา ถ5ายังไม2สําเร็จการศึกษา ผู5กู5ยมื จะต5องรับผิดชอบ ค2าใช5จ2าย
การศึกษาในวิชาที่เหลืออยู2ด5วยตนเอง
4. ผู5กู5ยืมจะต5องมีหน2วยกิต คงเหลือไม2เกินกว2า 36 หน2วยกิต หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม2ต่ํากว2า 2.00 กรณีใดกรณีหนึ่ง
5. สถานศึกษาต5องมีวงเงินกู5ยืมรายเก2าของป"การศึกษา 2562 คงเหลือ จึงจะได5รับการพิจารณาให5กู5ยืม
กรุณากรอกขอมูลรายวิชาลงในตารางที่กําหนดให เฉพาะกรณีที่ไม"ไดสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 3/2562
รหัสวิชา
หน"วยกิต
จํานวนเงิน
รหัสวิชา
หน"วยกิต

ค2าธรรมเนียม ****************
รวมทั้งสิ้น ****************

จํานวนเงิน

ค2าธรรมเนียม ****************
รวมทั้งสิ้น ****************

1.อาจารย.ที่ปรึกษาตรวจสอบโดย .................................................. 2.กองการเงินตรวจสอบโดย ...........................................
มีข5อสงสัยประการใดติดต2อสอบถามได5ที่ วิทยาเขตพัฒนาการ 0-2320-2777 ต2อ 1420,1455 วิทยาเขตร2มเกล5า 0-2904-2222 ต2อ 2118

หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน

สําหรับผู5รับรองลงนาม
กยศ.102

วันที่..........เดือน...............................พ.ศ..............
ข5าพเจ5า....................................................................................ตําแหน2ง..............................................................
สังกัด....................................สถานที่ทํางาน........................................เลขที่..........หมู2ที่.........ตรอก/ซอย................................
ถนน................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท....................................
ขอรับรองว2า นาย/นาง/นางสาว................................................................................ผู5ขอกู5ยืมเงินประกอบอาชีพ นักศึกษา
สถานที่ทํางาน.....................................................เลขที่........หมู2......ตรอก/ซอย................................... ถนน...........................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพท....................................... รายได5ป"ละ....................................บาท
คู2สมรสของผู5ขอกู5ยืมเงิน
ถึงแก2กรรม ยังมีชีวิตอยู2 ประกอบอาชีพ....................................................................
สถานทํางาน.............................................................เลขที่...........หมู2ที่............ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย....................
โทรศัพท...................................... รายได5ป"ละ................................บาท
บิดาของกู5ยืมเงิน
ถึงแก2กรรม ยังมีชีวิตอยู2 ประกอบอาชีพ
.................................................................................สถานทํางาน.............................................................เลขที่...........หมู2ที่............
ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด
..................................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท...................................... รายได5ป"ละ................................บาท
มารดาของกู5ยืมเงิน
ถึงแก2กรรม ยังมีชีวิตอยู2 ประกอบอาชีพ
..............................................................................สถานทํางาน.............................................................เลขที่...........หมู2ที่............
ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด
..................................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท...................................... รายได5ป"ละ................................บาท
ผู5ปกครอง ( ที่มิใช2บิดา – มารดา) ของผู5ขอกู5ยืมเงิน
ถึงแก2กรรม ยังมีชีวิตอยู2
ประกอบอาชีพ......................................................สถานทํางาน.................................................................เลขที่...................หมู2ที่..........
ตรอก/ซอย............................ถนน..................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท........................ต2อ.........รายได5ป"ละ....................บาท
ข5าพเจ5าขอรับรองและยืนยันว2าข5อความดังกล2าวกล2าวข5างต5นเป<นความจริง หากปรากฏภายหลังว2าได5มีการรับรอง
ข5อความอันเป<นเท็จ ข5าพเจ5ายินยอมรับผิดต2อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก2กองทุนให5กู5ยืมเพื่อการศึกษา /กองทุนเงินให5กู5ยืมเพื่อ
การศึกษาในฐานะผู5บริหารกองทุนเงินกู5ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได5ในอนาคต (กรอ.)
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหน2ง......................................................
หมายเหตุ

การรับรองรายได5ของครอบครัวผู5กู5ให5บุคคลต2อไปนี้เป<นผู5รับรอง
1.เจ5าหน5าที่ของรัฐหรือเจ5าหน5าที่ของรัฐผู5รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ5าหน5าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู5ว2าราชการกรุงเทพมหานคร
3.หัวหน5าสถานศึกษาที่ผู5ขอกู5ยืมเงินศึกษาอยู2
หากมีขอสงสัย กรุณาติดต"อ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต"อ 1420,1455 Fax 02-321-4444 http://loan.kbu.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร"มเกลา โทร. 02-904-2222 ต"อ 2118 Fax 02-904-2200 http://loan.kbu.ac.th

กยศ.103
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว/อาจารยที่ปรึกษา

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

ข5าพเจ5า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ………………………) …………………………………………………….…………………..….…
ตําแหน2ง อาจารย.ประจํา อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………
ทําการสอนประจํา คณะ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร. นิเทศศาสตร. วิศวกรรมศาสตร.
สถาป?ตยกรรมศาสตร. ศิลปศาสตร. วิทยาศาสาตร.และเทคโนโลยี จิตวิทยา
สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการบิน วิทยาศาสตร.การกีฬา
พยาบาลศาสตร.
สาขาวิชา ...............................................................................
เป<นอาจารย.แนะแนว/อาจารย.ที่ปรึกษาของ (นาย/นางสาว) ...............................................……………………………
นักเรียน/นักศึกษา ชั้นป"ที่ ………… ภาควิชา/สาขาวิชา เหมือนด5านบน อื่น ๆ โปรดระบุ.................................................
ความเห็นของอาจารยแนะแนว/อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษามีความประพฤติ เรียบร5อย
ควรปรับปรุง คือ ......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นักศึกษาแต2งกาย เรียบร5อย
ควรปรับปรุง
ทรงผม .......................................................................................................................
เสื้อ ...........................................................................................................................
กางเกง/กระโปรง .....................................................................................................
เข็มขัด ......................................................................................................................
เข็มมหาวิทยาลัย ......................................................................................................
รองเท5า ....................................................................................................................
อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................
ความเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………...……..…………
(…………..………………………………..……)
ตําแหน2ง อาจารย.ประจํา อื่น ๆ ....................................
เบอร.โทรศัพท.………………………………………

หากมีขอสงสัย กรุณาติดต"อ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต"อ 1420,1455 Fax 02-321-4444 http://loan.kbu.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร"มเกลา โทร. 02-904-2222 ต"อ 2118 Fax 02-904-2200 http://loan.kbu.ac.th

