สาหรับผู้กู้ยมื รายเก่า ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา และไม่เปลีย่ นสถานศึกษา
แบบคาขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา.....................
ชื่อ-สกุลของผู้ขอกู้เงิน (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................
ระดับ ( ) ปริญญาตรี ( ) อืน่ ๆ...................... ชั้นปี....... รหัสนักศึกษา.................คณะ.......................................
ที่อยู่ท่สี ะดวกในการติดต่อ .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .......................................................
รายการเอกสาร/หลักฐาน (ที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยมื เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา)
 1. แบบคาขอกู้ยมื เงิน (กยศ.101)
 2. แบบคายืนยันขอกู้ยมื จากระบบ e-studentloan
3. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว
 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง อาชีพ รับราชการ/บริษัท/ห้างร้าน/รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร
ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ที่ออกให้โดยต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง อาชีพอิสระ เช่น ทานา ทาไร่ หรือค้าขาย ขอให้ใช้แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (ตามทีแ่ นบท้ายใบสมัครนี)้
 4. สาเนาบัตรข้าราชการผูร้ ับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ) กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
 5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
 6. ใบแสดงผลการศึกษา (Print ออกจากเว็บไซด์ www.student.mahidol.ac.th/gradereport/stdlogin.asp )
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้รับเอกสาร
 ครบ
 ไม่ครบ ขาด........................................................รายการ
ดังนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชือ่ .....................................................ผู้รับเอกสาร
วันที่............./..................../...................
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะรับพิจารณาผู้กยู้ ืมที่ส่งเอกสารครบเท่านั้น
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แบบคาขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ..................
มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น
คาขอกู้เงิน

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................วันเดือนปีเกิด......./............../..........อายุ.......ปี
สัญชาติ............................. เชือ้ ชาติ............................ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่..................... คณะ................................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม................ รหัสประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา..................... ชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษา...............................
2. ภูมิลาเนาเดิม เลขที่ .....................หมู่ท.ี่ ......... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ...........................................
ตาบล/แขวง ............................................... อาเภอ/เขต ……......………………………… จังหวัด ...........................................
รหัสไปรษณีย์ …………....…….. โทรศัพท์ ...............................................
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .....................หมู่ท.ี่ ........ ตรอก/ซอย ........................................ถนน ..........................................
ตาบล/แขวง ................................................ อาเภอ/เขต …………………….....………… จังหวัด ..........................................
รหัสไปรษณีย์ ……………………. โทรศัพท์ ...............................................
4. จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ.......................................................................... สาขา....................................................
สถานศึกษา.................................................................................................. ปีการศึกษา...........................................
5.  เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีการศึกษา
ประเภท
ชื่อทุนการศึกษา
จานวนเงิน

 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6.  เคยกู้ยมื เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการ
ครั้งที่ ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา

ชั้นปีที่

 ไม่เคยกูย้ ืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา

สถานศึกษา

วงเงินกู้
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7. บิดาข้าพเจ้าชื่อ...........................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชวี ิตอยู่ อายุ..............ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เลขที่บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จบการศึกษาขั้นสูงสุด......................................................... จากสถานศึกษา..............................................................
อาชีพ
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง .........................................................................................
หน้าที่ ..............................................................................................................................................
 ค้าขาย โดยเป็น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ..................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)...............................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ..........................................................................................................................
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม......................ไร่
 เช่าที่รวม.......................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ท่.ี .........ตรอก/ซอย..............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์....................................................
8. มารดาข้าพเจ้าชื่อ.........................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชวี ิตอยู่ อายุ.............ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เลขที่บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จบการศึกษาขั้นสูงสุด......................................................... จากสถานศึกษา..............................................................
อาชีพ
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง .........................................................................................
หน้าที่ ..............................................................................................................................................
 ค้าขาย โดยเป็น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ..................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)...............................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ..........................................................................................................................
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม......................ไร่
 เช่าที่รวม.......................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ท่.ี .........ตรอก/ซอย..............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์....................................................
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยู่ด้วยกัน
 หย่า
 แยกกันอยู่ตามอาชีพ
 อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................................
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10. พี่นอ้ งร่วมบิดามารดา รวมผูข้ อกู้ยมื มี................คน ชาย............คน หญิง.............คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่.................
พี่นอ้ งกาลังศึกษาอยู่รวม...................คน คือ
คนที่
เพศ
อายุ
ชั้นปี
สถานศึกษา

11. พี่นอ้ งที่ประกอบอาชีพแล้วรวม...................คน คือ
คนที่

เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา

สถานที่ทางาน

รายได้เดือนละ

12. คู่สมรสข้าพเจ้า(ถ้ามี) ชื่อ................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชวี ิตอยู่ อายุ..........ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เลขที่บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จบการศึกษาขั้นสูงสุด......................................................... จากสถานศึกษา............................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง .........................................................................................
หน้าที่ ..............................................................................................................................................
 ค้าขาย โดยเป็น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ..................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)...............................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ..........................................................................................................................
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม......................ไร่
 เช่าที่รวม.......................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่................หมู่ท่.ี .........ตรอก/ซอย..............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................................
13. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จา่ ยเดือนละ............................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
14. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก.................................................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เลขที่บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.............................................................................................................................
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15. ผูป้ กครอง (กรณีไม่ใช่บดิ า มารดา หรือพี่นอ้ งร่วมบิดามารดา หรือคู่สมรส)
ชื่อ......................................................สกุล..............................................เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.......................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เลขที่บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จบการศึกษาขั้นสูงสุด......................................................... จากสถานศึกษา.............................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง .........................................................................................
หน้าที่ ..............................................................................................................................................
 ค้าขาย โดยเป็น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ..................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)...............................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ..........................................................................................................................
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม......................ไร่
 เช่าที่รวม.......................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ท่.ี .........ตรอก/ซอย..............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์....................................................
16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยมื เงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
16.1 เงินกู้ยมื ที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา*
หน่วย : บาท
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รวม
16.1.1 ค่าเล่าเรียนตาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1 รวม
16.2 เงินกูย้ ืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จา่ ยส่วนตัว) โดยให้กตู้ ามวงเงินที่กาหนดไว้

ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา*
16.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ .......................... บาท เป็นเวลา....................เดือน
16.1 และ 16.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กู้ยมื เงินเพื่อการศึกษา
ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา............................................................จังหวัด............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทัง้ หมดนี้เป็นความจริง
หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว จานวน ......................... .รายการ
ลงชื่อ........................................................................
(.......................................................................)
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................
*ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กาหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจาปีการศึกษานั้น ๆ
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ปี รึกษา
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) ..................................................... ตาแหน่ง..............................................
ประจาภาควิชา/สาขา............................................................. คณะ...........................................................................
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ (นาย/นางสาว) ..................................................................................................................
นักศึกษาชั้นปีท่.ี ................ ภาควิชา/สาขาวิชา........................................... คณะ........................................................
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา......................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้
วันที่ …….. เดือน …………………. พ.ศ. ………..
ข้าพเจ้า ……………………….…..................…..………..........…..…… ตาแหน่ง ………………….……............…….…….……
สถานที่ทางาน …………..………………………………….............................…..…………….…… เลขที่ ……......….. หมู่ท่ี ………...…..
ตรอก/ซอย …………….........…… ถนน …………….............……….....… ตาบล/แขวง ………...................…...……..……………..…
อาเภอ/เขต ………….....……..……… จังหวัด ………….….....….....……... รหัสไปรษณีย…์ ..........…….. โทรศัพท์ …….....……….
ขอรับรองว่า บิดาของ ……………………………..................………….......………………… � ถึงแก่กรรม � ยังมีชวี ิตอยู่
ประกอบอาชีพ ……………......……………………............……….. สถานที่ทางาน ..….………….………....................….………………
เลขที่ …..….….. หมู่ท่ี ……...…….. ตรอก/ซอย ……………......….…............…….…… ถนน ……………..............……….……..….…
ตาบล/แขวง …………............……..…..…… อาเภอ/เขต ……………..…............…………… จังหวัด ………………..............………...
รหัสไปรษณีย์ …….....….. โทรศัพท์ ………………....………..……...… มีรายได้ปีละ ………….........................……………… บาท
มารดาของ …..……………………………………………........................………..… � ถึงแก่กรรม � ยังมีชวี ิตอยู่
ประกอบอาชีพ ……………......……………………............……….. สถานที่ทางาน ..….………….………....................….………………
เลขที่ …..….….. หมู่ท่ี ……...…….. ตรอก/ซอย ……………......….…............…….…… ถนน ……………..............……….……..….…
ตาบล/แขวง …………............……..…..…… อาเภอ/เขต ……………..…............…………… จังหวัด ………………..............………...
รหัสไปรษณีย์ …….....….. โทรศัพท์ ………………....………..……...… มีรายได้ปีละ ………….........................……………… บาท
ผูป้ กครอง (ที่มิใช่บิดา–มารดา) ของ……………………………............………… � ถึงแก่กรรม � ยังมีชวี ิตอยู่
ประกอบอาชีพ ……………......……………………............……….. สถานที่ทางาน ..….………….………....................….………………
เลขที่ …..….….. หมู่ท่ี ……...…….. ตรอก/ซอย ……………......….…............…….…… ถนน ……………..............……….……..….…
ตาบล/แขวง …………............……..…..…… อาเภอ/เขต ……………..…............…………… จังหวัด ………………..............………...
รหัสไปรษณีย์ …….....….. โทรศัพท์ ………………....………..……...… มีรายได้ปีละ ………….........................……………… บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ …………………………………………………..……..
(………………………………………....………………)
ตาแหน่ง ……………………….………………….……………..
หมายเหตุ :
1. การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนีเ้ ป็นผู้รับรอง
1. ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ตาแหน่งเทียบเท่า หรือ
2. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ
3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผูใ้ หญ่บา้ นขึน้ ไป (สาหรับผูท้ ่ดี ารงตาแหน่งนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น อบต./ สจ. หรือ นายกเทศมนตรี เป็นต้น
ไม่สามารถรับรองได้)
2. ผู้รบั รองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ต้องมีลายเซ็นผู้รับรอง
รายได้เซ็นกากับ ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด

