
 

คําขอเปลี่ยนแปลงข�อมลูกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา      เลขท่ีสัญญา ��������/ ���������������� 
ข�าพเจ�า ช่ือ นาย/นางสาว .....................................นามสกุล .......................................... วันเดือนป�เกิด��/��/25�� 

รหัสนักศึกษา ... ...- ... ... ... ... ...-... ... ... ... ... เลขประจําตัวประชาชน …-… … … …-… … … … …-… …-…   
เบอร)โทรศัพท)มือถือนักศึกษา …………………..…………… กรณีฉุกเฉินติดต0อคุณ ...........................................เบอร)โทรศัพท).................................. 

ข�าพเจ�าประสงค%ขอทําเร่ือง 1. ยกเลิกการกู�ยืม เน่ืองจาก� ลาออก  �  รักษาสถานภาพ � ใช�ทุนส0วนตัว � ใช�ทุนมหาวิทยาลัย  

สําหรับนักศึกษา สําหรับเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบข�อมลูเบ้ืองต�น 

ทําเรื่องในภาคการศึกษา (กรณุาระบุทุกภาคท่ีต�องการทําเรื่อง) 

นักศึกษากู�ยืม ระบุทุกภาคการศึกษาเช0น 1/2561,2/2561 เป:นต�น 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

สาเหตุท่ีทําการยกเลิกการกู�ยืม ทําเครื่องหมาย �ได�มากกว0า 1 ข�อ 

� สอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐ คือท่ี ............................................... 

� ไม0พึงพอใจมหาวิทยาลัย เรื่อง ..................................................... 

� มีป=ญหาส0วนตัว .... ไม0สะดวกในการเดินทาง ... ผู�ปกครองไม0ให�

ศึกษาไกลภูมิลาํเนา ....ค0าใช�จ0ายไม0เพียงพอ ....ป@วย ... เกณฑ)ทหาร  

.... ประกอบพิธีทางศาสนา ... ทํางาน 

อ่ืน ๆ .............................................................................................. 

สําหรับนักศึกษา รับทราบและปฏิบัติตามข�อความข�างต�นทุกประการ 
และยินยอมชําระค0าใช�จ0ายท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยนแปลงการกู�ยืมในครั้ง
น้ี 
                    ลงช่ือ ....................................................... ตัวบรรจง 
                              วันท่ี ................................. 

กู�ยืมแบบ � ลักษณะท่ี 1 (กยศ.เดิม) � ลักษณะท่ี 2 (กรอ. เดิม) 

นักศึกษามี ...... รหัสนักศึกษา คือ .................................................... 

นักศึกษากู�ยืม ระบุทุกภาคการศึกษาเช0น 1/2561,2/2561 เป:นต�น 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

สถานะภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาทําเรื่อง 

�ผ0านภาคการศึกษาป=จจุบัน �ยังไม0ลงทะเบียนเรยีน 

�ลงทะเบียนเรียน �ยังไม0เซ็นแบบยืนยัน�เซ็นแบบยืนยัน  

�ยังไม0ยืนยันข�อมลู �ช0วงก0อนเพ่ิมถอน เข�ายกเลิกในระบบทันที 

� หลังเพ่ิมถอน สอบถาม อ.แววระวี ในการดําเนินการ 

บันทึกดําเนินการ ..................................................................................... 

�ยืนยันข�อมูลเรียบร�อย แจ�งนักศึกษาว0า 

กรณีช0วงก0อนเพ่ิมถอนทําการคืนคลัง  

กรณีช0วงหลังเพ่ิมถอนเป:นหน้ีโดยสมบูรณ)แจ�งระงับค0าครองชีพ 

ดําเนินการตรวจสอบข�อมูลโดย ................................ วันท่ี ........................... 

สําหรับเจ�าหน�าท่ีระงับค,าครองชีพ 

� ไม0ระงับค0าครองชีพ เน่ืองจาก ...เลยระยะเวลาระงับ...ไม0กู�ยมื 

� ระงับค0าครองชีพ ตั้งแต0เดือน ....... - ....... ป� ...................... 

ป�ถัดไปป�การศึกษา ................... � ส0งแบบขอกู� � ไม0ส0งแบบขอกู� 

สําหรับเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบผลการระงับ 

� การดําเนินการไม0สมบูรณ) ไม0ระงับใด ๆ  

ค0าเล0าเรียน 

� ไม0ระงับค0าเล0าเรียน ...เลยระยะเวลาระงับ ...ไม0กู�ยมื 

� ระงับค0าเล0าเรียนภาคการศึกษาท่ี .......................................................... 

ค0าครองชีพ 

� ไม0ระงับ � ระงับ ในระบบ ..... เรียบร�อย ....ไม0เรียบร�อย 

ป�การศึกษาถัดไป กรณสี0งแบบขอกู�ยืม บันทึกยกเลิก วันท่ี ........................... 

กท.��� 
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2. เปลี่ยนแปลงข�อมูลส,วนตัว กรณี � ย�ายคณะ/สาขา � ลาออกสมัครใหม0 �ย�ายทะเบียนบ�าน �เปลี่ยนช่ือ-สกุล  

� ขอกลับมากู�ยืม � อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................................................... 

เดิม คือ .......................................................................................................................................................................................................... 

ป=จจุบัน คือ..................................................................................................................................................................................................... 

สําหรับเจ�าหน�าท่ีตรวจช,วงเวลาดําเนินการ  

� ระบบยื่นกู�ยังไม0เปIด 

� ยื่นกู� ยังไม0อนุมัติ ให�แก�ไขใบยื่นกู�  

กรณี ย�ายทะเบียนบ�าน,เปลี่ยนช่ือ-สกุล  

นศ.ไม0เคยกู�โทรแจ�ง กยศ. 02-0164888  

นศ.เคยกู�ยืม Fax ธ.กรุงไทย 02-2568198 ธ.อิสลาม 02-2045016  

� อนุมัติ ยังไม0ยืนยันสัญญา  

.... ระบบยื่นกู�ยังไม0ปIด ให�ยกเลิกสัญญาในระบบ ยกเลิกยื่นกู�ในระบบ ให�

ยื่นใหม0ให�ถูกต�อง แจ�งให�อนุมัติ พิมพ)สัญญาใหม0 ส0งใหม0 

.... ระบบยื่นกู�ปIด แจ�งนักศึกษา  

กรณีย�ายคณะสาขาท่ีเปลี่ยนประเภทการกู�ยืมแจ�งว0าไม0สามารถกู�ยืมได� 

กรณีย�ายคณะสาขาท่ีสามารถกู�ยืมต0อได�แจ�งถึงวงเงินท่ีจะได�รับ และให�

แก�ไขในภาคการศึกษาถัดไปในระบบเมื่อยื่นกู�ยืม 

 � อนุมัติ ยืนยันสัญญา ยังไม0ยืนยันแบบยืนยัน 

.... ระบบยื่นกู�ยังไม0ปIด ให�ยกเลิกแบบยืนยัน ยกเลิกสัญญา ในระบบ ให�

ยื่นใหม0ให�ถูกต�อง แจ�งให�อนุมัติ พิมพ)สัญญาใหม0 ส0งใหม0 

.... ระบบยื่นกู�ปIด แจ�งนักศึกษา เหมือนข้ึนตอนอนุมัติ ยังไม0ยืนยันสัญญา 

� อนุมัติ ยืนยันสัญญา ยืนยันแบบยืนยัน แจ�งนักศึกษา เหมือนข้ึนตอน

อนุมัติ ยังไม0ยืนยันสัญญา 

กรณีลาออกสมัครใหม0 นําภาพเอกสารคัดลอกจากรหัสเดิมเข�ารหัสใหม0  

เจ�าหน�าท่ีผู�รับเรื่อง ....................................................วันท่ี ........................ 

สําหรับนักศึกษารับทราบผลการดําเนินการ และเง่ือนไขต,าง ๆ 

ในการกู�ยืม 

ข�าพเจ�าขอรับทราบผลในการเปลี่ยนแปลงข�อมูลว0ามีการ

ดําเนินการดังน้ี (ให�เขียนด�วยลายมือตามท่ีเจ�าหน�าท่ีแจ�งข�อมูล) 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 
 
 ลงช่ือ ....................................................... ตัวบรรจง 
                              วันท่ี ................................. 

 

กท.��� 

แก�ไขวันท่ี 25.04.62 


