
แบบคาํขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา  จํานวน 3 แผน

หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน จํานวน 2 แผน

สําเนาบัตรราชการผูรับรองรายได  จํานวน 1 ฉบับ

เอกสารประกอบการยื่นแบบคําขอกูสําหรับผูกู

รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ภายใน 6 เดือน)

สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) 1 ชุด

ผลการเรียน (Transcript) ภาคการศกึษาลาสุด (สําหรับนักศึกษาเกา)

Slip เงินเดือนๆ ปจจุบัน และหนังสือรับรองการทํางาน (ถามี) 

สําหรับบิดา-มารดา / ผูปกครอง (กรณีที่ไมไดอยูกับบิดา - มารดา)

สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด บิดา มารดา ผูปกครอง

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด บิดา มารดา ผูปกครอง

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี 1 ชุด)

สําหรับผูค้ําประกัน (จํานวน 4 คน ประกอบดวย ผูปกครอง 1 คน และ เพื่อนนักศึกษาจํานวน  3 คน) 

สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ผูคํ้าคนท่ี 1 ผูค้ําคนท่ี 2 ผูค้ําคนท่ี 3

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด ผูค้ําคนท่ี 1 ผูค้ําคนท่ี 2 ผูค้ําคนท่ี 3

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี 1 ชุด)

         

ชื่อ - นามสกุล .................................................................................

รหัสนักศึกษา ..................................................................................

คณะ ...............................................................................................

บริษัทขอสงวนสิทธิ์หากเอกสารประกอบการยื่นแบบคําขอกูไมครบถวน  

จะถือวาการย่ืนแบบคาํขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาน้ันยังไมสมบูรณ

* เอกสารดงักลาวทุกทานโปรดลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ *

ใบนําสงเอกสาร

มหาวิทยาลัย ..................................................................................
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แบบค ำขอกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ................. 

 

1. ข้อมูลของผู้ขอกู้ยืม (โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์) 

1.1 ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................วัน/เดือน/ปเีกิด.................................อายุ...........ป ี

     สญัชาติ........................เชื้อชาติ.................. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................................................... 

     มหาวิทยาลัย...................................รหัสนักศึกษา/นิสติ............................................. คณะ.....................................ช้ันปีท่ี ................ 

1.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................................... 

     ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................................. 

     รหัสไปรษณีย์........................  โทรศัพท์ (มือถือ)............................................ Email ………………………………………………………….. 

1.3 ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถตดิต่อได ้

  ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้านของนักศึกษา 

  ที่อ่ืน โปรดระบุ เลขท่ี.....................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย.....................................................ถนน............................................. 

     ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด........................................................ 

     รหัสไปรษณีย์........................  โทรศัพท์ (มือถือ)............................................ โทรศัพท์ ................................................................ 

1.4 การศึกษาข้ันสูงสุด  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  กศน.  อนุปริญญา/ปวส.  อื่น ๆ ระบุ.......................................... 

      จากสถานศึกษา ............................................................................................จังหวัด.................................................................... 

1.5 สถานะการกู้ยืมเงินจาก 

     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

     กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

     ไม่เคยกู้ยมื 

     เคยกู้ยืม โปรดระบุ (ในตาราง) 

ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปีที ่ สถำนศึกษำ จ ำนวนเงิน 
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1.6 พี่น้องร่วมบิดา มารดา (นับรวมนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ) มีจ านวน......................คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี.....................โปรดระบุ (ในตาราง) 

คนที ่ เพศ อำย ุ สถำนภำพ สถำนศึกษำ/สถำนประกอบกำร 
    ไมไ่ด้ศึกษา/ว่างงาน  ก าลังศึกษา  ท างาน  

    ไมไ่ด้ศึกษา/ว่างงาน  ก าลังศึกษา  ท างาน  

    ไมไ่ด้ศึกษา/ว่างงาน  ก าลังศึกษา  ท างาน  

    ไมไ่ด้ศึกษา/ว่างงาน  ก าลังศึกษา  ท างาน  

    ไมไ่ด้ศึกษา/ว่างงาน  ก าลังศึกษา  ท างาน  

1.7 ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 

     เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน...........................................................  ความสัมพันธเ์ป็น.................................ของข้าพเจ้า 

     ข้าพเจ้า ได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ.....................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรยีน) ปีการศกึษา........................................ 

2. ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม (กรณีผู้ขอกู้ยืมฯ มีคู่สมรส กรุณำกรอกข้อมูลในส่วนนี้) 

  อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ ระบุ.................................................................................. 

คู่สมรสขา้พเจา้  ถึงแก่กรรม  ไม่สามารถ ตดิต่อได้เป็นเวลา..........ปี  ยังมีชีวิตอยู่ โปรดระบ ุ

ช่ือ - นามสกุล นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................อายุ.....................ป ี

บัตรประชาชน...............................................  วันบัตรหมดอายุ ......../......./..........โทรศัพท.์..............................................    

รายได้ปีละ.................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

ประกอบอาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง............................................................................................................ 

  ค้าขาย  รับจา้ง  เกษตรกร  อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................... 

3. ข้อมูลบิดำ/มำรดำ ของผู้ขอกู้ยืม 

สถานภาพการสมรสของบิดามารดา 

  อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง  แยกกนัอยู่  อื่น ๆ ระบุ.................................................................................. 

บิดำข้ำพเจ้ำ  ถึงแก่กรรม  ไม่สามารถ ติดต่อได้เป็นเวลา..........ปี  ยังมชีีวิตอยู ่โปรดระบ ุ

ช่ือ - นามสกุล นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................อายุ.....................ป ี

บัตรประชาชน...............................................  วันบัตรหมดอายุ ......./......./.......  โทรศัพท์...............................................   

รายได้ปีละ.................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

 ประกอบอาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง............................................................................................................ 

  ค้าขาย  รับจา้ง  เกษตรกร  อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................... 
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มำรดำข้ำพเจ้ำ  ถึงแก่กรรม  ไมส่ามารถติดต่อได้เป็นเวลา..........ปี  ยังมีชีวิตอยู่ โปรดระบ ุ

ช่ือ - นามสกุล นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................อายุ.....................ป ี

บัตรประชาชน...............................................  วันบัตรหมดอายุ ....../......./.......  โทรศัพท์...............................................   

รายได้ปีละ.................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

ประกอบอาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง............................................................................................................ 

  ค้าขาย  รับจา้ง  เกษตรกร  อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................... 

4. ข้อมูลผู้ปกครอง ที่มิใช่บิดำ มำรดำ (กรณีบิดำและมำรดำไม่ได้อุปกำระโดยสิ้นเชิง) 

ผู้ปกครองข้าพเจ้า ความสัมพันธ์เป็น........................ของข้าพเจ้า 

ช่ือ - นามสกุล นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................อายุ.....................ป ี

บัตรประชาชน...............................................  วันบัตรหมดอายุ ........../......../..............  โทรศัพท์.....................................................   

รายได้ปีละ.................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

ประกอบอาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง............................................................................................................. 

  ค้าขาย  รับจา้ง  เกษตรกร  อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................... 

ข้ำพเจ้ำมคีวำมประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในกำรศึกษำจำก บริษทั เวิลด์ บริกำรเงินกู้กำรศึกษำ จ ำกัดจ ำนวนทั้งสิน้..........ปีกำรศึกษำ 

ประเภทกำรขอกู้ยืม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 3 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีสถานศึกษา  ช้ันปีท่ี 1     

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีสถานศึกษา  ช้ันปีท่ี 2     

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีสถานศึกษา  ช้ันปีท่ี 3     

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีสถานศึกษา  ช้ันปีท่ี 4     

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีสถานศึกษา  ช้ันปีท่ี 5     

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีสถานศึกษา  ช้ันปีท่ี 6     

รวมจ ำนวนเงิน (บำท) ท้ังสิน้  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ 

ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จ ากัด พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร

ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว 

ลงช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม............................................................... 

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

         วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ............... 



หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงนิ 

วนัท ี......... เดือน .......................... พ.ศ. ................ 

 

ขา้พเจา้.........................................................................................ตาํแหน่งผูรั้บรองรายได.้.......................................................... 

สถานทีทาํงาน............................................................................................................................................................................................. 

เลขท.ี........หมู่ที..........ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................ตาํบล/แขวง................................................. 

อาํเภอ/เขต..........................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัท ์........................... 

ขอรับรองว่า นกัศึกษา นาย/นาง/นางสาว........................................................ผูข้อกูย้ืมเงิน รายไดปี้ละ...............................บาท 

ประกอบอาชีพ นกัศึกษา สถานศึกษา มหาวิทยาลยั..................................... ทีอยู ่...................................................................................... 

..............................................................................................................................................โทรศพัท.์....................................................... 

คู่สมรสของผูข้อกูย้ืมเงิน   ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวติ ประกอบอาชีพ…………........................………………………............ 

รายไดปี้ละ........................................................บาท สถานทีทาํงาน .......................................................................................................... 

เลขท.ี........หมู่ที..........ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตาํบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัท ์............................ 

บิดาของผูข้อกูย้มืเงิน   ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวิต ประกอบอาชีพ…………........................………………………............ 

รายไดปี้ละ........................................................บาท สถานทีทาํงาน .......................................................................................................... 

เลขท.ี........หมู่ที..........ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตาํบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัท ์............................ 

มารดาของผูข้อกูย้มืเงิน   ถึงแก่กรรม   ยงัมีประกอบอาชีพ…………........................………………………............ 

รายไดปี้ละ........................................................บาท สถานทีทาํงาน .......................................................................................................... 

เลขท.ี........หมู่ที..........ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตาํบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัท ์............................ 

ผูป้กครอง (ทีมิใช่บิดา มารดา)ของผูข้อกูย้มืเงิน   ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวิต ประกอบ

อาชีพ…………........................………………………............ 

รายไดปี้ละ........................................................บาท สถานทีทาํงาน .......................................................................................................... 

เลขท.ี........หมู่ที..........ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตาํบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัท ์............................ 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัว่าไดมี้การรับรองขอ้ความอนัเป็น

เทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือการศึกษา 

 

ลงชือผูรั้บรอง......................................................................... 

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

 

หมายเหตุ: กรุณาแนบเอกสาร สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(หา้มใชส้าํเนาหมดอายุ) ของผูรั้บรองรายไดค้รอบครัวผูข้อกูย้ืมเงิน 

  



คุณสมบตัิผู้สามารถรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืม 

1) เจ้าหน้าทีของรัฐ หมายความว่า 

(1) ขา้ราชการการเมือง 

(2) ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

(3) ขา้ราชการครู 

(4) ขา้ราชการตาํรวจ 

(5) ขา้ราชการทหาร 

(6) ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 

(7) ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา 

(8) ขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

(9) ขา้ราชการพลเรือน 

(10) ขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั 

(11) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

(12) สมาชิกสภาทอ้งถินและหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน 

(13) ขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

(14) กาํนนั ผูใ้หญบ่า้น แพทยป์ระจาํตาํบล สารวตัรกาํนนั และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

(15) เจา้หนา้ทีหรือพนกังานของรัฐวสิาหกิจ องคก์รของรัฐ หรือองคก์ารมหาชน 

(16) ขา้ราชการ พนกังาน หรือเจา้หน้าทีอนืซึงมีพระราชกฤษฎีกากาํหนดใหเ้ป็นเจา้หน้าทีของรัฐตาม พระราชบญัญติันี 

2) เจ้าหน้าทีของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ หมายความว่า 

เจา้หน้าทีของรัฐซึงออกจากราชการหรือพน้จากตาํแหน่งโดยมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ 

3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ: กรุณาแนบเอกสาร สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ห้ามใชส้าํเนาหมดอาย)ุ ของผูรั้บรองรายไดค้รอบครวัผูข้อกูย้ืม 

 


