
 

 
 

 
 

แบบความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 

ประเภท   ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี  ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ 
 

      ประจ าปีการปีการศึกษา ........................... 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

                   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
           140 หมู่ 4 ต าบลเขารูปช้าง  

  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 
 

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

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  

  ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) ............................................................................... รหัสนิสิต....................................               
คณะ ........................................................................ สาขา............................................................................. ชั้นปีที.่................  

 

  มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา  ......................................................  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเป็นความ 
จรงิทุกประการ หากมหาวิทยาลัยทักษิณพบข้อมูลและหลักฐานอันเป็นเท็จ   ข้าพเจ้ายินยอมให้ด าเนินการพิจารณาโทษทาง 
วินัยนิสิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
                            (ลงชื่อ)......................................................... ผู้ยื่นความประสงค์ 

                   (........................................................) 
     

ความเห็นผู้รับผิดชอบภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ความเห็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสติวิทยาเขตสงขลา 
 
 

 ผู้กู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเอกสารถูกต้อง 
 
 

 

       ลงชื่อ ..................................... ผู้ตรวจสอบ
(...............................................) 

นักวิชาการ 

 
 

 เห็นควรอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
 ไม่เห็นควรอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
 
 

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

(นายมัฆวัต  วิไลลักษณ์) 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 

ค าสั่ง 
         อนุมัติ ให้ด าเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
                                                   

      ........................................................ 
                                                          (อาจารย์ ดร.กิตตธิัช  คงชะวัน) 

        ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
 

กยศ. 2565/.................. 



 

แบบค าขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา......2565......... 
สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน 
 ลักษณะที่ 1  นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 ลักษณะที่ 2  นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก  
 ลักษณะที่ 3  นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

 

ข้อมูลนิสิตผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

1.  ชื่อ นาย / นางสาว................................................................... วัน / เดือน / ปีเกิด.........../ ............../............ อายุ............ ปี 
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน...........................................  รหัสนิสิต .............................. ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่............ 
     คณะ.............................................. สาขา............................. คะแนนเฉลี่ยสะสม.......... ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา........................... 
 

2.  ภูมิล าเนาเดิม (บ้านนิสิต ) เลขที่.................... หมู่ที่......... ซอย...................... ถนน................................ ต าบล........................     
     อ าเภอ..................... จังหวัด................... รหัสไปรษณีย์.............. หมายเลขโทรศัพท์........................ ID LINE ……………………. 
 

3.  บิดาข้าพเจ้าชื่อ..........................................................................      ยังมีชีวิตอยู่      อายุ....................ปี   ถึงแก่กรรม 
     ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่........... หมู่ที่........ ซอย............................ ถนน..................... ต าบล........................ อ าเภอ .....................  
     จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ หมายเลขโทรศัพท์ ............................................... 
     ปัจจุบันประกอบอาชีพ (ระบุให้ชัดเจน) ......................................... ไม่ประกออบอาชีพ (สาเหตุ) ........................................... 
     รายได้ปีละ ........................................ (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)   
     สถานที่ประกอบอาชีพ ............................................................................................................................................... ............. 
 

4.  มารดาข้าพเจ้าชื่อ......................................................................      ยังมีชีวิตอยู่      อายุ....................ปี   ถึงแก่กรรม 
     ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่........... หมู่ที่........ ซอย............................ ถนน..................... ต าบล........................ อ าเภอ ......................  
     จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ หมายเลขโทรศัพท์ ............................................... 
     ปัจจุบันประกอบอาชีพ (ระบุให้ชัดเจน) ......................................... ไม่ประกออบอาชีพ (สาเหตุ) ........................................... 
     รายได้ปีละ ........................................ (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)   
     สถานที่ประกอบอาชีพ .................................................................................................................................................. ............ 
 

5.  ผู้ปกครอง (บุคคลที่อุปการะ ในกรณีที่นิสิตไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา) 
     ชื่อ..........................................................................................    อายุ....................ปี ความเก่ียวข้องกับนิสิต ......................... 
     ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่........... หมู่ที่........ ซอย............................ ถนน..................... ต าบล........................ อ าเภอ .....................  
     จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ หมายเลขโทรศัพท์ .............................................. 
     ปัจจุบันประกอบอาชีพ (ระบุให้ชัดเจน) ......................................... ไม่ประกออบอาชีพ (สาเหตุ) ........................................... 
     รายได้ปีละ ........................................ (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)   
     สถานที่ประกอบอาชีพ ........................................................................................................................................ .................... 
 
6.  ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก (ชื่อ-สกุล ................................................................. เกี่ยวข้องเป็น .....................) 
 
 
 
 

ติดรูปถ่ายนิสิต 

ดว้ยการน าภาพจากไฟล์
ภาพมาติดในเวิร์ดก่อน

พิมพ ์หรือภาพถ่ายนิสิต 

ขนาด 1-2 น้ิว 



 

- 2    - 
 
 
7.  สถานภาพของบิดา-มารดา 
       อยู่ด้วยกัน     หย่าร้าง        แยกกันอยู่ตามอาชีพ  
       อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................................................................... ..........  
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความท้ังหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ 
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และเข้ารับ 
กระบวนการพิจารณาความผิด ตามระเบียบวินัยนิสิต ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

         
 ลงชื่อ.................................................................. .......ผู้กู้ยืม 

                       (.........................................................................) 
 (วันที่.............../......................./.............) 

 

 

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
1. แบบความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2. แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอกู้ยืม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1 ฉบับ 
 4.  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ของผู้กู้ยืม (กยศ. 102 ) จ านวน 1 ฉบับ 
 5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  / เจ้าหน้าที่ของรัฐ / พนักงานของรัฐ ของผู้รับรองรายได้  

     พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
6.  หนังสือรับรองเงินเดือน  (กรณี บิดา-มารดา มีรายได้ประเภทเงินเดือนประจ า ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ  
     สลิปเงินเดือน ณ ปัจจุบัน จากหน่วยงานต้นสังกัด) 

 7.  หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง 
     (ส าหรับปีการศึกษา 2565 ยังไม่ต้องแนบส่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19) 

 8.  ใบแสดงผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
      (นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบแสดงผลการเรียนได้จากระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

วนัท่ี………. เดือน…………………….. พ.ศ. ………… 
 

 ขา้พเจา้………............................................................................................ ต าแหน่ง…………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน……………………………………………………………………….. เลขท่ี……………………. หมู่ท่ี………………………… 
ตรอก/ซอย……………………………… ถนน……………………………………… ต าบล/แขวง……………………………………………... 
อ าเภอ/เขต……………………………… จงัหวดั…………………………….. รหสัไปรษณีย…์……………… โทรศพัท…์…………………... 
 

ขอรับรองวา่นาย…………………………………………………….เป็นบิดาของ (นาย, นางสาว)……………………………………………… 
ซ่ึง    ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวติอยู ่ ประกอบอาชีพ…………………………. สถานท่ีท างาน…………………………………….. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี…………… หมู่ท่ี…………………. ตรอก/ซอย……………………………………. ถนน………………………………………...... 
ต าบล/แขวง…………………………………. อ าเภอ/เขต……………………………………. จงัหวดั………………………………………… 
รหสัไปรษณีย…์…………………………….. โทรศพัท…์…………………………………….. มีรายไดปี้ละ……………………………. บาท 
 

ขอรับรองวา่ นาง/นางสาว…………………………………..……….เป็นมารดาของ (นาย, นางสาว)…………………………………………… 
ซ่ึง    ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวติอยู ่ ประกอบอาชีพ…………………………. สถานท่ีท างาน…………………………………….. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี………….. หมู่ท่ี…………………. ตรอก/ซอย……………………………………. ถนน…………………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………………………. อ าเภอ/เขต……………………………………. จงัหวดั………………………………………… 
รหสัไปรษณีย…์…………………………….. โทรศพัท…์…………………………………….. มีรายไดปี้ละ……………………………. บาท 
 

ขอรับรองวา่ผูป้กครอง (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา) ช่ือ..…………………………….เป็นผูป้กครองของ (นาย, นางสาว)……………………………… 
ซ่ึง    ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวติอยู ่ ประกอบอาชีพ…………………………. สถานท่ีท างาน…………………………………….. 
เลขท่ี……………….. หมู่ท่ี…………………. ตรอก/ซอย……………………………………. ถนน…………………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………………………. อ าเภอ/เขต……………………………………. จงัหวดั………………………………………… 
รหสัไปรษณีย…์…………………………….. โทรศพัท…์…………………………………….. มีรายไดปี้ละ……………………………. บาท
  

 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้
ยนิยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………. 
          (……………………………………………….) 

                                             ต าแหน่ง………………………………………………. 
 

หมายเหตุ:- การรับรองรายไดข้องครอบครัวให้บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 
1. ขา้ราชการผูมี้บตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ พนกังานของรัฐ (สงัเกตจากหลงับตัรผูรั้บรอง) 
2. หวัหนา้สถานศึกษาท่ีผูข้อกูย้มืศึกษาอยู ่(อธิการบดี ผูรั้บใบอนุญาต ผูอ้  านวยการ ครูใหญ่) 
3. ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป (ส าหรับผูท่ี้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานต่อไปน้ี สามารถรับรองรายไดข้องครอบครัวผูข้อกูย้มื กยศ. 

ได ้เช่น อบต. / สจ. / นายกเทศมนตรี  เป็นตน้) 
 

 
 

กยศ. 102 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู ้

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ กยศ. ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับ เท่าน้ัน 


