
กยศ. NPU.01 

นักศึกษาโปรดกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง พร้อมเรียงลําดับเอกสารตามหมายเลขที่กําหนด 

 
 
 
 
 

บันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน ประจําปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ชื่อ-สกุล................................................................รหัสนักศึกษา........................................สาขา.................................................................... 
  ระดับอาชีวศึกษา   ปวช. ชั้นปทีี่........   ปวส. ชั้นปีที่..........  
  ป.ตร ี4 ป ีชั้นปีที่.........   ป.ตร ี(เทียบเข้าเรียน) ชั้นปีที่.........  ป.ตร ี5 ป ีชั้นปีที่........   ภาคปกติ   ภาคพิเศษ   
 เบอร์โทรศัพท์มือถือนักศึกษา.......................................หมายเลขโทรศัพทมื์อถือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง................................................... 

ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า ให้นักศึกษาตรวจสอบ (ขีดเครื่องหมาย  ) ด้านหลังสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ตรวจสอบ 
 1. ต้นฉบับ บันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน (กยศ. NPU.01) 
 2. ต้นฉบับ แบบคําขอกู้ยืมเงิน (กยศ. / กรอ. 101-1, 101-2, 101-3, 101-4) 
 3. สําเนา ทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนของ ผู้กู้ยืม (ถ่ายใหอ้ยู่ในหน้าเดียวกัน) จํานวน 1 ชุด 
 4. สําเนา ทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนของ บิดา (ถ่ายให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) จํานวน 1 ชุด 
 5. สําเนา ทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนของ มารดา (ถ่ายให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) จํานวน 1 ชุด 
 6. สําเนา ทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนของ ผู้ปกครอง (ถ่ายให้อยู่ในหน้าเดยีวกัน) จํานวน 1 ชดุ  

    (เอกสารข้อนี้ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา) 
 7. เอกสารประกอบการรับรองรายได ้(รายได้บดิา มารดา หรือผู้ปกครอง รวมกันต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อป)ี 

    7.1 กรณีมีรายได้ประจํา (ทํางานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ทุกตําแหน่ง) 
          หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (ไม่ตอ้งแนบเอกสารของผูร้ับรอง) 
    7.2 กรณีไม่มีรายได้ประจํา แนบเอกสาร 2 รายการ ดังนี้ 
          7.2.1 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผูกู้้ยืมเงิน (กยศ.102) 
             (ห้ามใช้นํ้ายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด หากมีการแก้ไขให้ขีดและลงชื่อกํากับ โดยผู้รับรองรายได้เท่าน้ัน) 
          7.2.2 สาํเนา บัตรประจําตําแหน่ง หรือ สําเนา บัตรข้าราชการของผูร้ับรองรายได ้
              (ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรประชาชน หากไม่มีบัตรประจําตําแหน่ง ให้ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัดแทน) 

 8. ต้นฉบับ แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กยศ. NPU.02) 
 9. ต้นฉบับ ภาพถ่ายบ้านของบดิา มารดา หรือผูป้กครอง (ถ่ายให้เห็นบ้านทั้งหลัง และให้ตดิลงตามแบบฟอรม์ที่กําหนด กยศ. 

NPU.03) 
 10. สําเนา ใบแสดงผลการเรียน (นกัศึกษาเก่า Print ออกจากเว็บไซต์งานทะเบียน นักศึกษาใหม่ใช้สําเนาใบแสดงผลการเรียนจาก

สถานศึกษาเดิม) 
 11. ต้นฉบับ แบบคํายืนยันการขอกูยื้มเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (Print ออกจากระบบ e-student loan) 
 12. ต้นฉบับ แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่ง “จิตอาสา จติสาธารณะ”  
 13. ต้นฉบับ หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา (กยศ. 103) 

 

สรุป   รายการเอกสารถูกต้องครบถ้วน           
  รายการเอกสารยังไม่ครบ เอกสารที่ขาด คือ รายการที่............................................................................................... 

 
 
       ลงชื่อ............................................ผู้ขอกูยื้ม          ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 
              ........../................/................                               ........./................../............... 

  กลุ่มที่ 1 ผูกู้้ยืมรายเก่าของ มหาวิทยาลัยนครพนม 
  กลุ่มที่ 2 ผูกู้้ยืมรายเก่าจากสถาบันอ่ืน โดยไม่เคยกู้ยืมที่ มหาวิทยาลัยนครพนม 
  กลุ่มที่ 3 ผูกู้้ยืมรายใหม ่



 
แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มนพ. 

 หน้า 1 
 

 
 
 
 

แบบคําขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101) ประจําปีการศึกษา 2563 

สถานศึกษา มหาวทิยาลัยนครพนม 
******************************************************* 

 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
  ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ. เดิม)   
  ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความตอ้งการหลักฯ (กรอ. เดิม)   
 
ข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 
1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว……………………………….………….…………………….….วัน/เดือน/ปีเกิด………./…….…/……..….อายุ…….......ปี 
 สัญชาติ………….…....……...เช้ือชาต…ิ……….…..……..……..เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน……………….…………..………….………..
 นักเรียน/นักศกึษาระดับ………….….……..ชั้นปีที่……..……คณะ/วิทยาลัย……………………..…..……………….……….....................
 สาขาวิชา…………………………………..……………..………………….…คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู.้.........…….…… 
 รหัสประจําตัวนักเรียน/นักศกึษา…………………..………................ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา.................................................. 
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่…………….หมู่ที่……...……ตรอก/ซอย..…….……..……..……………ถนน………………….………………….
 ตําบล/แขวง………………………………………...อําเภอ/เขต…………………..………................จังหวัด.………………..………………………… 
 รหัสไปรษณีย์…………………..………………….โทรศัพท์………………………….………………….. 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่…..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………..…………..…….……………ถนน……………………………..…..…
 ตําบล/แขวง………………………………………..อําเภอ/เขต………………………………...............จังหวัด.…….…………………………….......
 รหัสไปรษณีย์………..……………….…………….โทรศัพท์………………….…..………………………….. 
4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก.................................................................................................... 
  คณะ/วิทยาลัย...............................................................สาขาวิชา.....……………………………………………………………… 
  ไม่เคยเคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
5.  เคยได้รับทุนการศกึษา 
ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศกึษา จํานวนเงิน

    
    
    
 

  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

 

ติดรูปถ่าย1นิ้ว 
ของผูย้ื่น 
คําขอกู ้

 



 
แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มนพ. 

 หน้า 2 
 

6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   กยศ.    กรอ. 
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ สถานศึกษา วงเงินกู้

   
   
   
   

 

   ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก............................................................................................................. 
 มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น......................................................................................................................... 
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ...............................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
 
ข้อมูลบิดา – มารดา 
9. บิดาข้าพเจ้า ช่ือ…………………………………………….........................….   ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู ่   อายุ…..……...ปี
 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน……………………………………............................................................................................. 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ……………………………………………..จากสถาบันการศกึษา…………………..….……….……………………. 
 อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตําแหน่ง……………………………………..….……………… 
   สถานที่ทํางาน…………………………………………………………...………………...…………………………………………………………… 
   พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตําแหน่ง……………………………………..….……………………………………………………………………. 
   สถานที่ทํางาน…………………………………………………………...………………...…………………………………………………………… 
   ค้าขาย  โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่  เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า…………………………………………….......…………………..…………………….……………………………………………. 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………...…………..…………….…....….…………………………………………… 
    เกษตรกร ประเภท………………………………………..…………………………….……………………………………………................ 
   โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน รวม………………………ไร่  เช่าที่ รวม……….…...……………ไร่ 
 รายได้ปีละ……………………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่…..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………..………………ถนน…..….…………………………… 
 ตําบล/แขวง……………………..……..………......อําเภอ/เขต………………..………………...………จังหวัด.………..…………………..………… 
 รหัสไปรษณีย์………..…………………………...…โทรศัพท์…………………..………………………….. 
10. มารดาข้าพเจ้า ช่ือ…………………………………………….........................   ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู ่   อายุ………...ปี
 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน……………………………………............................................................................................. 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ……………………………………………......จากสถาบันการศกึษา…………………..….……….………………… 
 อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตําแหน่ง……………………………………..….……………… 
   สถานที่ทํางาน…………………………………………………………...………………...…………………………………………………………… 
   พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตําแหน่ง……………………………………..….……………………………………………………………………. 
   สถานที่ทํางาน…………………………………………………………...………………...…………………………………………………………… 
 



 
แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มนพ. 

 หน้า 3 
 

    ค้าขาย  โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่  เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า…………………………………………….......…………………..…………………….…………………………………………… 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………...…………..…………….…....….…………………………………………… 
    เกษตรกร  ประเภท………………………………………..…………………………….……………………………………………............... 
   โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน รวม………………………ไร่  เช่าที่ รวม……….…...……………ไร่ 
 รายได้ปีละ……………………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่…..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..……………………………..……………ถนน…..….………………….………… 
 ตําบล/แขวง……………………..……..….........อําเภอ/เขต………………………..………...………จังหวัด.………..………………………………… 
 รหัสไปรษณีย์………..………………………….…โทรศัพท์…………………..…………………………..  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
  อยู่ด้วยกัน  หย่า  แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
  อ่ืน ๆ  ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม)……..…..คน เป็นชาย……….คน เป็นหญิง…………..คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่……………. 
 มีพี่น้องกําลังศึกษาอยู่รวม………….คน คือ 
คนที่ เพศ อายุ ชั้นปี สถาบันการศกึษา 

   
   
   
   
 

13.พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม………………คน คือ 
คนที่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานที่ทํางาน รายได้เดือนละ

    
    
    
    
 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา) 
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ช่ือ...............................................สกุล...............................................เกี่ยวข้อง.................. 
 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน……………………………………............................................................................................. 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………………………………………….....จากสถาบันการศกึษา…………………..….……….…………………. 
 อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตําแหน่ง……………………………………..….……………… 
   สถานที่ทํางาน…………………………………………………………...………………...…………………………………………………………… 
   พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตําแหน่ง……………………………………..….……………………………………………………………………. 
   สถานที่ทํางาน…………………………………………………………...………………...…………………………………………………………… 
    ค้าขาย  โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่  เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า…………………………………………….......…………………..…………………….……………………………………………. 



 
แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มนพ. 

 หน้า 4 
 

    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………...…………..…………….…....….…………………………………………… 
    เกษตรกร ประเภท………………………………………..…………………………….……………………………………………................ 
   โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน รวม………………………ไร่  เช่าที่ รวม……….…...……………ไร่ 
 รายได้ปีละ……………………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่…..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………………………………………ถนน…..….………………….…………… 
 ตําบล/แขวง……………………..……………….….....อําเภอ/เขต…………………………………...………จังหวัด.………..…………………………… 
 รหัสไปรษณีย์………..……………………….……...…โทรศัพท์…………………..…………………………… 
 
ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้าม)ี 
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ช่ือ………………………………………….....................…….   ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู ่อายุ……..……..ปี 
 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน……………………………………............................................................................................. 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ……………………………………………......จากสถาบันการศกึษา…………………..….……….………………… 
 อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตําแหน่ง……………………………………..….……………… 
   สถานที่ทํางาน…………………………………………………………...………………...…………………………………………………………… 
   พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตําแหน่ง……………………………………..….……………………………………………………………………. 
   สถานที่ทํางาน…………………………………………………………...………………...…………………………………………………………… 
    ค้าขาย  โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่  เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า…………………………………………….......…………………..…………………….……………………………………………. 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)…………………………………...…………..…………….…....….…………………………………………… 
    เกษตรกร  ประเภท………………………………………..…………………………….……………………………………………............... 
   โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน รวม………………………ไร่  เช่าที่ รวม……….…...……………ไร่ 
 รายได้ปีละ……………………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่…..………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..……………………………………ถนน…..….……………………………………. 
 ตําบล/แขวง……………………..…………..….....อําเภอ/เขต…………………………………....………จังหวัด.………..……………………………… 
 รหัสไปรษณีย์………..………………..………...…โทรศัพท์…………………..……………………………. 
 

******************************************* 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มนพ. 

 หน้า 5 
 

 • ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
   ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา   ค่าครองชีพ 
 • ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความท้ังหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ           
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้า
ได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื้่นคําขอกู้ยืมเงิน 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบดิา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสของผูยื้่นคําขอกู้ยืมเงิน (ถ้าม)ี 
   สําเนาทะเบียนบ้านของผูยื้่นคําขอกู้ยืมเงิน บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้าม)ี 
   เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
    มีรายได้ประจํา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 
    ไม่มีรายได้ประจํา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ. 102) 
       พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการของผูรั้บรองได)้ 
    ไม่มีรายได้ประจํา (หนงัสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (แบบ กรอ.) 
       พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการของผูรั้บรองได)้ 
   หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ. 103) 
   แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
   ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   แบบคํายืนยันการขอกู้ยืมเงิน ระบบ e-student loan 
   บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
   อ่ืน ๆ (ถ้ามี).................................................................................................................................................... 
 
 
                                       ลงช่ือ......................................................................... 

(.........................................................................) 
                                        วันที่..............เดือน...........................พ.ศ................... 



 

ห้ามใช้นํ้ายาลบคําผิด หากเขียนผิดให้ขีดและลงชือ่กํากับโดยผู้รับรองรายได้เท่าน้ัน 

สําหรับผูร้ับรองลงนาม
กยศ. 102

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 

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

 ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….. ตําแหน่ง……………..……………..…………………..……………………...
สังกัด................................................................................สถานที่ทํางาน……………………………….…………………………..…………… 
เลขที่………………หมู่ที่……..……...ตรอก/ซอย………………………….……………….…...ถนน..................................................................
ตําบล/แขวง………………….……………….….... อําเภอ/เขต………………………….…………….. จังหวัด……………………….……………………………
รหัสไปรษณีย์……….…………………………….. โทรศัพท์…………………............................ 
 ขอรับรองว่า ผู้ขอกู้ยืมเงิน คือ นาย/นาง/นางสาว………………………..………….………………………………………………………......
ประกอบอาชีพ   นักศึกษา    สถานที่ทํางาน    มหาวิทยาลัยนครพนม    เลขที่   103   หมู่ที่     3    ตรอก/ซอย     -   .  
ถนน  ชยางกูร (นครพนม-มุกดาหาร)  ตําบล/แขวง  ขามเฒ่า  อําเภอ เมืองนครพนม จังหวัด    นครพนม                  . 
รหัสไปรษณีย์   48000    โทรศัพท ์ 042-532468  มีรายได้ปีละ         -         บาท 
 คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ..............................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ…………………………………………สถานที่ทํางาน…………………….……………………………………….เลขที่…..….…หมู่ที่…….……
ตรอก/ซอย…………………….……ถนน..............................ตําบล/แขวง……….…………………...........อําเภอ/เขต………….……………........
จังหวัด…………..…………..……….รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………….………… มีรายได้ปีละ………..……….บาท 
 บิดาของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ..............................................................................    ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ…………………………………………สถานที่ทํางาน…………………….……………………………………….เลขที่…..….…หมู่ที่…….……
ตรอก/ซอย…………………….……ถนน..............................ตําบล/แขวง……….…………………...........อําเภอ/เขต………….……………........
จังหวัด…………..…………..……….รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………….………… มีรายได้ปีละ………..……….บาท 
 มารดาของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ..............................................................................    ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ…………………………………………สถานที่ทํางาน…………………….……………………………………….เลขที่…..….…หมู่ที่…….……
ตรอก/ซอย…………………….……ถนน..............................ตําบล/แขวง……….…………………...........อําเภอ/เขต………….……………........
จังหวัด…………..…………..……….รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………….………… มีรายได้ปีละ………..……….บาท 
 ผู้ปกครองของผู้กู้ยืมเงิน (เขียนเฉพาะกรณีที่ ไม่ได้อยู่ กับทั้งบิดา-มารดาเท่านัน้)  
ช่ือ...........................................................................................................................    ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ…………………………………………สถานที่ทํางาน…………………….……………………………………….เลขที่…..….…หมู่ที่…….……
ตรอก/ซอย…………………….……ถนน..............................ตําบล/แขวง……….…………………...........อําเภอ/เขต………….……………........
จังหวัด…………..…………..……….รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………….………… มีรายได้ปีละ………..……….บาท 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

 
 

หมายเหตุ :   การรับรองสถานภาพของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผูร้บัรอง 
1. ข้าราชการ/ข้าราชการบํานาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (แบบประจํา) ทุกระดับ 
2. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล ทุก
ตําแหน่ง (ยกเว้นประธานชุมชน) 

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



กยศ. NPU.02 

แผนผังแสดงที่ตั้งบ้าน 
 

ช่ือ.......................................................สกุล..................................................รหัสนักศึกษา............................................... 
บ้านเลขที่…………หมู่ที่………ตรอก/ซอย..……………………………ถนน…………………….…………......ตําบล/แขวง…………………………….….
อําเภอ/เขต………………………................................จังหวัด.………………..………………………......รหัสไปรษณีย์.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กยศ. NPU.03 

ภาพถ่ายบ้านพักอาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษากู้ยืมเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํารับรองของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 ข้าพเจ้า ผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ......................................สกุล..................................รหัสนักศึกษา.................................. 
ขอรับรองว่าภาพถ่ายนี้คือภาพของบ้านเลขที่…………หมู่ที่………ตรอก/ซอย..……………………………ถนน…………………….…………......
ตําบล/แขวง…………………………….……...อําเภอ/เขต………………………................................จังหวัด.………………..………………………...... 
ซึ่งข้าพเจ้าได้พักอาศัยอยูจ่ริง 

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

                วันที่………เดือน……………….พ.ศ.………… 
 
คํารับรองของบุคคลที่รับรองรายได้ครอบครัว 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………………….. ตําแหน่ง………………..…………………..……………………………………………..... 
เลขที่………หมู่ที่………...ตรอก/ซอย…………….......ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต…………………………….............. 
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………….…………โทรศัพท์………………………………. 
ขอรับรองว่าภาพถ่ายบ้านที่ปรากฏอยู่ข้างบนเป็นภาพถ่ายของบ้านเลขที่………….…….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย..…………….....
ถนน……………….………..ตําบล/แขวง………………….………….อําเภอ/เขต………………….………........จังหวัด.…………………….…………………..
ผู้ขอกู้ยืมเงิน ฯ ได้พักอาศัยอยู่จริง 
 

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

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

หมายเหตุ  ให้ผู้ขอกู้ยืมเงินและผูรั้บรอง ลงช่ือกํากับบนภาพถ่ายบ้านด้วย โดยลงช่ือคร่อมระหว่างกระดาษกับภาพถ่าย 
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ขอรับรอง
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......................
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นความจริง 
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นกองทุน ฯ 
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สําหรับรบัอาจารยท์ี่คัดเลือกคุณสมบัติผูกู้้ลงนาม
กยศ. 103 

หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

           วันที…่………เดือน….……………..พ.ศ………………….. 
 
 ข้าพเจ้า………………………………………………………………ตําแหน่ง…….……………………………………………… 
ทําการสอนประจําช้ัน/ภาควิชา/สาขา…………………………………………………………………………………………………………. 
คณะ/วิทยาลัย  การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ…………………….…………………….
นักเรียน/นักศึกษา ช้ันปีที่…………….............ภาควิชา/สาขาวิชา………………………………………………………………………
คณะ/วิทยาลัย  การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม   
 
 ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (จําเป็นต้องแสดงความคิดเห็น) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

                                                                ตําแหน่ง……………………………………………………… 
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