
       รายใหม 
(ผูกูรายใหม คือ นักเรียน นักศึกษา ยังไมเคยกูยืม กยศ. มากอน)  

(รายใหมเปลี่ยนระดับช้ัน คือ กำลังศึกษาอยูระดับ ปวส.1 และ จบจากโรงเรียนอ่ืนมาตอที่วิทยาลัยฯ) 

เอกสารแบบการกูยืมเพ่ือการศึกษา ปการศึกษา 2566 
1. เขียนแบบคำขอกูยืมเงิน แบบ กยศ 101-4 พรอมติดรูปถาย นักเรียน นักศึกษา (ผูกูยืม) (หนา1-4) 

2. เขียนแผนท่ีท่ีอยูอาศัย ของนักเรียน นักศึกษา (ผูกูยืม)  (หนา5) 

3. ติดรูปบาน ของนักเรียน นักศึกษา (ผูกูยืม)     (หนา 6) 

4. แบบ กยศ.102 หนังสือรับรองรายไดของครอบครัว หรือ สลิปเงินเดือน  (หนา 8) 

 ผูรับรองรายได  เชน   ผูใหญบาน ขาราชการ 

 1. สำเนาทะเบียนบาน       1    ฉบับ   (ไมรับเอกสารท่ีถายซ้ำๆๆ) 

 2. สำเนาบัตรประชาชน    1    ฉบับ (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯใหเรียบรอย) 

 3. สำเนาบัตรขาราชการ    1    ฉบับ (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯใหเรียบรอย) 

5. แบบ กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยแนะแนวประจำแผนก (หนา 7) 

6. โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 18 ช่ัวโมง (เริ่มทำไดเลย ถามอาจารยท่ีแผนกวาจะใหทำท่ีไหน) (หนา 10-13) 

7. สำเนาใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบลงทะเบียนเรียน (คาเลาเรียนหรือคาเทอม)     1    ฉบับ 

8. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ปวช.,ปวส.)   1 ฉบับ 

9. ตารางเรียน     1   ฉบับ 

10. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหนาแรก  ธนาคารกรุงไทย  2  ฉบับ  

11. เอกสารผูกู (นักเรียน/นักศึกษา) 

 1. สำเนาบัตรประชาชน    2   ฉบับ (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯใหเรียบรอย) 

 2. สำเนาทะเบียนบาน      2   ฉบับ 

 3. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัว/เปล่ียนสกุล(ถามี)     2    ฉบับ 

12. ผูค้ำประกันของนักเรียน/ผูท่ีจะมาเซ็นสัญญาใหกับนักเรียน เชน (พอ/แม/ปู/ยา/ตา/ยาย) เลือกมา 1 คน พรอมแนบเอกสาร ดังนี้  

 1. สำเนาบัตรประชาชน    2   ฉบับ (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯใหเรียบรอย) 

 2. สำเนาทะเบียนบาน      2   ฉบับ 

 3. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัว/เปล่ียนสกุล(ถามี)     2    ฉบับ 

13. หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล 4 ใบ 1.นักเรียน 2.พอ 3.แม 4.ผูปกครอง(กรณีไมไดอยูกับพอ แมตั้งแตเกิด) 

 แนบสำเนาบัตรประชาชนคนละ 1 ใบ (1.นักเรียน 2.พอ 3.แม 4.ผูปกครอง)  (หนา 9) 

จัดเรียงเอกสารตามลำดับใหเรียบรอย 

กำหนดสงเอกสาร รายใหม ตั้งแตวันนี้ จนถึง วันที่  30 มิถุนายน 2566 

ณ หองแนะแนวฯ 



หนา 1 

กยศ. 101-1 

แบบคำขอกูยืมเงิน 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ประจำปการศึกษา  2566 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ 

1. ชือ่ นาย/นาง/นางสาว..............................................................วัน/เดือน/ปเกิด....................................อายุ............ป 

สัญชาติ...........................เชื้อชาติ........................เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน......................................................... 

นักเรียน/นักศึกษาระดับ   ปวช.    ปวส.  ชั้นปท่ี............./............สาขาวิชา................................................... 

คะแนนเฉลี่ยสะสม..........................................รหัสประจำตัวนักเรยีน/นักศึกษา........................................................ 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา.................................................................................................................................................... 

2. ภูมิลำเนาเดิม เลขท่ี......................หมูท่ี ................. ซอย.......................................ถนน............................................. 

ตำบล...................................................อำเภอ...................................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณีย.................................................โทรศัพท................................................................................................ 

3. ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี........................หมูท่ี ................. ซอย.......................................ถนน............................................. 

ตำบล...................................................อำเภอ...................................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณีย.................................................โทรศัพท................................................................................................ 

4. จบการศึกษาระดับสูงสุด  ม.3   ม.6   ปวช.  สาขาวิชา............................................................................. 

สถานศึกษา...........................................................................................................ปการศึกษา.................................... 

5.  เคยไดรับทุนการศึกษา 

ปการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จำนวนเงิน 

    

    

    
 

 ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 

6.  เคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ครั้งท่ี ปการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปท่ี สถานศึกษา วงเงินกู 

      

      

      

      

      

      
  

 ไมเคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 

ติดรูปถาย 

ของผูยื่น 

คำขอกู 



                  หนา 2 

กยศ. 101-2 
 

7. บิดาขาพเจาชื่อ........................................................................... ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู อายุ...................ป

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน---- 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด ..........................................................จากสถานศึกษา............................................................. 

อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหนง................................................................................................ 

  คาขาย โดยเปน  เจาของราน   หาบเร   เชาราน ลักษณะสินคา............................................. 

  รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน)........................................................................................................................ 

  เกษตรกร ประเภท.................................................................................................................................... 

      โดย   เปนเจาของท่ีดิน รวม........................ไร    เชาท่ีดิน รวม......................ไร 

รายไดปละ...........................................บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี...................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................... 

ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ...................................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณีย.................................................โทรศัพท................................................................................................ 

8. มารดาขาพเจาชื่อ......................................................................... ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู อายุ...................ป

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน---- 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด ..........................................................จากสถานศึกษา............................................................. 

อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหนง................................................................................................ 

  คาขาย โดยเปน  เจาของราน   หาบเร   เชาราน ลักษณะสินคา............................................. 

  รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน)........................................................................................................................ 

  เกษตรกร ประเภท.................................................................................................................................... 

      โดย   เปนเจาของท่ีดิน รวม........................ไร    เชาท่ีดิน รวม......................ไร 

รายไดปละ...........................................บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี...................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................... 

ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ...................................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณีย.................................................โทรศัพท................................................................................................ 

9. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

 อยูดวยกัน   หยา   แยกกันอยูตามอาชีพ   อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................... 

ปจจุบันนักเรียนนักศึกษา อาศัยอยูกับ   บิดา   มารดา  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 

10. พ่ีนองรวมบิดามารดา รวมผูขอกูยืมมี ..................คน ชาย.............คน หญิง.................คน ขาพเจาเปนคนท่ี............ 

มีพ่ีนองกำลังศึกษาอยูรวม....................คน คือ 

คนท่ี ช่ือ 
อายุ 

(ป) 
ระดับช้ัน ช่ือสถานศึกษา 

     

     

     

     

 



หนา  3 

กยศ. 101-3 

11. พ่ีนองท่ีประกอบอาชีพแลว รวม.......................คน คือ 

คนท่ี ช่ือ 
อายุ 

(ป) 

วุฒิ

การศึกษา ช่ือสถานท่ีทำงาน 
รายได 

เดือนละ 

      

      

      
 

12. คูสมรสขาพเจา (ถามี) ชื่อ............................................................ ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู อายุ...................ป

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน---- 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด ..........................................................จากสถานศึกษา............................................................. 

อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหนง................................................................................................ 

  คาขาย โดยเปน  เจาของราน   หาบเร   เชาราน ลักษณะสินคา............................................. 

  รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน)........................................................................................................................ 

  เกษตรกร ประเภท.................................................................................................................................... 

      โดย   เปนเจาของท่ีดิน รวม........................ไร    เชาท่ีดิน รวม......................ไร 

        รายไดปละ...........................................บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี...................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................... 

ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ...................................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณีย.................................................โทรศัพท................................................................................................ 

13. ขาพเจาไดรับคาใชจาย เดือนละ.........................................บาท (นอกเหนือจากคาเลาเรียน) 

14. ขาพเจาไดรับการอุปการะดานการเงินจาก นาย/นาง/นางสาว................................................................................... 

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ---- 

มีความสัมพันธกับขาพเจา โดยเปน  บิดา  มารดา  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................. 

15.  ผูปกครอง (กรณีท่ีไมใชบิดา มารดา หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา หรือคูสมรส) 

ชื่อ – นามสกุล..........................................................................เก่ียวกับขาพเจาของโดยเปน..................................... 

อายุ...................ปเลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ---- 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด ..........................................................จากสถานศึกษา............................................................. 

อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหนง................................................................................................ 

  คาขาย โดยเปน  เจาของราน   หาบเร   เชาราน ลักษณะสินคา............................................. 

  รับจาง (ระบุงานใหชัดเจน)........................................................................................................................ 

  เกษตรกร ประเภท.................................................................................................................................... 

      โดย   เปนเจาของท่ีดิน รวม........................ไร    เชาท่ีดิน รวม......................ไร 

         อ่ืนๆ(ใหระบุ.........................................................................................) 

รายได ปละ ...........................................บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี........................หมูท่ี ................. ซอย.......................................ถนน............................................. 

ตำบล...................................................อำเภอ...................................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณีย.................................................โทรศัพท................................................................................................ 



                  หนา 4 

กยศ. 101-4 

16. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพ่ือใชในการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังนี้ 

16.1 เงินกูยืมท่ีจายเขาบัญชีของสถานศึกษา ไดแก คาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา *หนวย:บาท 

 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 รวม 

16.1.1 คาเลาเรียนตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ     

16.1.2 คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการศึกษาตามท่ี 

สถานศึกษาเรียกเก็บ 

    

16.1 รวม  
 

16.2 เงินกูยืมท่ีจายเขาบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ไดแก คาครองชีพ (คาท่ีพักและคาใชจายสวนตัว) โดยใหกูตามวงเงิน

ท่ีกำหนดไวในแตละรายและระดับการศึกษา * 

16.2.1 คาครองชีพ  เดือนละ  3,000 บาท  เปนเวลา  12  เดือน 36,000.- 

16.1 และ 16.2  รวมเปนเงินท้ังสิ้น (บาท)           36,000.- 

 หากขาพเจาไดรับการพิจารณาใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ขาพเจามีความประสงคจะเบิกจายเงินจาก 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา...........................................................จังหวัดนครราชสีมา 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความท้ังหมดนี้เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความ

อันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ขาพเจาไดแนบเอกสาร

ตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาพรอมลงนามรับรองสำเนาเอกสารแลว จำนวน ......................รายการ ไดแก 

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผูยื่นคำขอกู  บิดา   มารดา   ผูค้ำ  อ่ืน ๆ ระบุ................. 

2.  สำเนาทะเบียนบานของ  ผูยื่นคำขอกู   บิดา   มารดา   ผูค้ำ  อ่ืน ๆ ระบุ................................ 

3.  ใบสำคัญการหยา (กรณีบิดามารดาหยาราง) 

4.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะผูท่ีไดรับการอนุมัติใหกูยืม / ผูกูยืมรายเกา) 

5.  แบบคำขอกูยืมเงิน (พิมพจากระบบ DSL เฉพาะผูกูยืมรายเกา) 

6.  บันทึกจิตอาสา จำนวน 18 ชั่วโมง 

7.  แบบรายงานผลการเรียนของภาคเรียนท่ีผานมา 

8.  แผนท่ีบาน 

9.  ภาพถายท่ีอยูอาศัย (ภาพถายบริเวณบาน และภายในบาน) 

10.  หนังสือรับรองรายไดของครอบครัว แบบ กยศ.102 หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 

11.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว/อาจารยท่ีปรึกษา แบบ กยศ.103 

12.  ตารางเรียน 

 

  ลงชื่อ......................................................ผูยื่นคำขอกู 

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

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

 

*ตามที่ระบุไวในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เร่ือง กำหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปการศึกษานั้น ๆ 
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แผนที่ที่อยูอาศัย 

 นาย/นาง/นางสาว....................................................................................บานเลขท่ี...............................หมูท่ี...............ชื่อ

หมูบาน......................................................................ซอย.........................................ถนน...................................................ตำบล

........................................อำเภอ.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     หนา 6 

ภาพถายท่ีอยูปจจุบัน ของนาย/นาง/นางสาว................................................................................................. 

 

ภาพถายบริเวณภายนอกบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถายบริเวณภายในบาน 
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หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารยแนะแนว / อาจารยที่ปรึกษา 

 

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

  

 ขาพเจา…………………………………........……….………….ตำแหนง………………………........................................… 

ทำการสอนประจำชั้น / ภาควิชา/ สาขา……………................................…………………………………………………………… 

คณะ…………………................………………………………….สถานท่ีทำการสอน……วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา....……… 

เปนอาจารยแนะแนว / อาจารยท่ีปรึกษา ของ……………...................………………………………………………..…………….. 

นักเรียน / นักศึกษา ชั้นปท่ี…………………….…….ภาควิชา / สาขาวิชา…………….................…………………………………. 

คณะ………………................……………………………….สถานท่ีศึกษา…………….....วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา....……… 

 ความเห็นของอาจารยแนะแนว / อาจารยท่ีปรึกษา.................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

 

 

 ลงชื่อ........................................................ 

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

         ตำแหนง............................................................. 

 

 

 

 

 

 

สาํหรับอาจารยท่ี์คดัเลือกคุณสมบติัผูกู้ร้องลงนาม 

กยศ.103 
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หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกูยืมเงิน 
       

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

 ขาพเจา………………………………………………………………………………………………….ตำแหนง…………………….……………

สังกัด.........................................................................สถานท่ีทำงาน………………………………….….………………………………..………

เลขท่ี..................หมูท่ี………….....ตรอก/ซอย………………….ถนน…………..………………ตำบล/แขวง………………………………..… 

อำเภอ/เขต………………………จงัหวัด……….…………………รหัสไปรษณีย…………………โทรศัพท………………………………….…….. 

ขอรับรองวา   นาย/นาง/นางสาว…………………………………..........……………………………..................................ผูขอกูยืมเงิน   

ประกอบอาชีพ…………...............…...........…สถานท่ีทำงาน……………………………...………….อยูบานเลขท่ี…….....หมูท่ี…….……

ตรอก/ซอย…….…………………….ถนน……………….........ตำบล/แขวง…………......……………อำเภอ/เขต……….......…………………

จังหวัด…………………….…รหัสไปรษณีย.....................เบอรโทรศัพท…….…….....……………….มีรายไดปละ……..………………บาท 

 บิดาของผูขอกูยืมเงิน ชื่อ…………………………………...........................................   ถึงแกกรรม    ยังมีชีวิตอยู 

ประกอบอาชีพ…………...............…...........…สถานท่ีทำงาน……………………………...………….อยูบานเลขท่ี…….....หมูท่ี…….……

ตรอก/ซอย…….…………………….ถนน……………….........ตำบล/แขวง…………......……………อำเภอ/เขต……….......…………………

จังหวัด…………………….…รหัสไปรษณีย.....................เบอรโทรศัพท…….…….....……………….มีรายไดปละ……..………………บาท 

 มารดาของผูขอกูยืมเงิน ชื่อ………………………………….......................................  ถึงแกกรรม    ยังมีชีวิตอยู 

ประกอบอาชีพ…………...............…...........…สถานท่ีทำงาน……………………………...………….อยูบานเลขท่ี…….....หมูท่ี…..….……

ตรอก/ซอย…….…………………….ถนน……………….........ตำบล/แขวง…………......……………อำเภอ/เขต……….......…………..………

จังหวัด…………………….…รหัสไปรษณีย.....................เบอรโทรศัพท…….…….....……………….มีรายไดปละ……..………………บาท 

 ผูปกครองของผูขอกูยืมเงิน (ท่ีมิใชบิดา-มารดา) ชื่อ……………............................... ถึงแกกรรม ยังมีชีวิตอยู 

ประกอบอาชีพ………….............…...........…สถานท่ีทำงาน……………………………...………….อยูบานเลขท่ี………......หมูท่ี…….……

ตรอก/ซอย…….…………………….ถนน……………….........ตำบล/แขวง…………......……………อำเภอ/เขต……….......…………..………

จังหวัด…………………….…รหัสไปรษณีย.....................เบอรโทรศัพท…….…….....……………….มีรายไดปละ……..………………บาท 

   ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง  หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง

ขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 ลงชื่อ.............................................................. 

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

 ตำแหนง.......................................................... 

          

หมายเหตุ  :  การรับรองรายไดของครอบครัว    ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูรับรอง 

       1. เจาหนาท่ีของรัฐ ขาราชการ พรอมแนบสำเนาบัตรขาราชการ จำนวน 1 ฉบับ 

                  2. ผูใหญบาน กำนัน พรอมแนบสำเนาบัตรขาราชการ จำนวน 1 ฉบับ 

สาํหรบัผูร้บัรองลงนาม 
กยศ.102 

 



หนา  9 

หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล 

 

เขียนท่ี........................................................ 

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

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว................................................................................. อาย.ุ...................ป 

บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี �-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-� 

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี .................... หมูท่ี .......... ซอย................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง
.....................................อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ....................................... 
โทรศัพท ............................................................. Email…………………………………………..……………………….. 

ขาพเจามีฐานะเปน  � ผูยื่นคำขอกูยืมเงิน   � ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง � คูสมรสของผูยื่นคำขอกูยืมเงิน ของ

...........................................................................................................ผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาใหความยินยอม ดังนี้ 

1.ยินยอมใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาขอขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาจากหนวยงานหรือองคกรท้ัง

ภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซ่ึงเปนผูครอบครองขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาเพ่ือการใหกูยืม  

การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ไดตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

2.ยินยอมใหหนวยงานหรือองคกร ท้ังภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซ่ึงเปนผูควบคุมหรือครอบครอง 

ขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา เปดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาใหแก กองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการใหกูยืม  การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด  ๆ  ได ตามวัตถุประสงคของ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

3.ขาพเจาจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมตามหนังสือนี้ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากกองทุน 

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนลายลักษณอักษร 

4.ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารท่ีทำสำเนาข้ึนจากหนังสือ ใหความ

ยินยอมฉบับนี้โดยการถายสำเนาถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใด ๆ เปนหลักฐาน ในการใหความ

ยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลง

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตน 

 

 

ลงชื่อ  .............................................................ผูใหความยินยอม 

( ) 

 

หมายเหตุ : ขาพเจาไดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหแทนบัตรประจำตัวประชาชน 

พรอมรับรองสำเนาถูกตองแนบทายหนังสือนี้ดวย 
 



หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล 
 

เขียนท่ี........................................................ 

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

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว................................................................................. อายุ....................ป 

บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี �-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-� 

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี .................... หมูท่ี .......... ซอย................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง
.....................................อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ....................................... 
โทรศัพท ............................................................. Email…………………………………………..……………………….. 

ขาพเจามีฐานะเปน  � ผูยื่นคำขอกูยืมเงิน   � ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง � คูสมรสของผูยื่นคำขอกูยืมเงิน ของ

...........................................................................................................ผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาใหความยินยอม ดังนี้ 

1.ยินยอมใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาขอขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาจากหนวยงานหรือองคกรท้ัง

ภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซ่ึงเปนผูครอบครองขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาเพ่ือการใหกูยืม  

การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ไดตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

2.ยินยอมใหหนวยงานหรือองคกร ท้ังภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซ่ึงเปนผูควบคุมหรือครอบครอง 

ขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา เปดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาใหแก กองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการใหกูยืม  การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด  ๆ  ได ตามวัตถุประสงคของ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

3.ขาพเจาจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมตามหนังสือนี้ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากกองทุน 

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนลายลักษณอักษร 

4.ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารท่ีทำสำเนาข้ึนจากหนังสือ ใหความ

ยินยอมฉบับนี้โดยการถายสำเนาถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใด ๆ เปนหลักฐาน ในการใหความ

ยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลง

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตน 

 

 

ลงชื่อ  .............................................................ผูใหความยินยอม 

( ) 

 
หมายเหตุ : ขาพเจาไดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหแทนบัตรประจำตัวประชาชน พรอมรับรองสำเนา
ถูกตองแนบทายหนังสือน้ีดวย 

 
 
 
 



 

หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล 
 

เขียนท่ี........................................................ 

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

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว................................................................................. อายุ....................ป 

บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี �-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-� 

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี .................... หมูท่ี .......... ซอย................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง
.....................................อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ....................................... 
โทรศัพท ............................................................. Email…………………………………………..……………………….. 

ขาพเจามีฐานะเปน  � ผูยื่นคำขอกูยืมเงิน   � ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง � คูสมรสของผูยื่นคำขอกูยืมเงิน ของ

...........................................................................................................ผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาใหความยินยอม ดังนี้ 

1.ยินยอมใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาขอขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาจากหนวยงานหรือองคกรท้ัง

ภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซ่ึงเปนผูครอบครองขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาเพ่ือการใหกูยืม  

การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ไดตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

2.ยินยอมใหหนวยงานหรือองคกร ท้ังภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซ่ึงเปนผูควบคุมหรือครอบครอง 

ขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา เปดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาใหแก กองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการใหกูยืม  การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด  ๆ  ได ตามวัตถุประสงคของ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

3.ขาพเจาจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมตามหนังสือนี้ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากกองทุน 

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนลายลักษณอักษร 

4.ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารท่ีทำสำเนาข้ึนจากหนังสือ ใหความ

ยินยอมฉบับนี้โดยการถายสำเนาถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใด ๆ เปนหลักฐาน ในการใหความ

ยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลง

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตน 

 

 

ลงชื่อ  .............................................................ผูใหความยินยอม 

( ) 

 
หมายเหตุ : ขาพเจาไดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหแทนบัตรประจำตัวประชาชน พรอมรับรองสำเนา
ถูกตองแนบทายหนังสือน้ีดวย 

 
 



 
หนา  10 

 
 
 

 

 

วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

จิตอาสา 

 

ช่ือ ............................นามสกุล...................................  

สาขาวิชา.....................................................  

ช้ันปีที ่................. 

บันทึกการเขารวมโครงการท่ีมุงจิตอาสา 

ปการศึกษา  2566  ภาคเรียนท่ี 1 



หนา  11 
 

 โครงการจิตอาสา  กยศ. 

 ภาคเรียนที่  1  ปีการศกึษา  2566 

 สถานท่ีดาํเนินโครงการ/กิจกรรมทาํความสะอาดสถานท่ีต่างๆ ภายในวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 ประมวลภาพรวมกิจกรรมทกุโครงการจิตอาสา กยศ.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ติดรูปภาพกิจกรรมจิตอาสา จาํนวน 4 รูป ขึน้ไป 

 
 



หนา  12 

บนัทึก การเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม ท่ีมุ่งจติอาสา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรยีนท่ี 1 

ช่ือ 

โครงการ /กจิกรรมจติอาสา 

สถานท่ี                      

ดําเนินโครงการ /กจิกรรม 

วนั / เดือน / ปี 

 

เวลา จาํนวนชัว่โมง            

(รวม) /วนั 

ลกัษณะของกจิกรรม              

(โดยละเอยีด) 

ลายมือช่ือ  

ผูร้บัรอง            

(หวัหนา้หน่วยงานหรือผูท่ี้

ไดร้บัมอบหมาย) 

ลายมือช่ือ 

ผูร้บัรอง 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้

ไดร้บัมอบหมาย) 

        

        

        

        



หนา  13 

บนัทึก การเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม ท่ีมุ่งจติอาสา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรยีนท่ี 1 

ช่ือ 

โครงการ /กจิกรรมจติอาสา 

สถานท่ี                      

ดําเนินโครงการ /กจิกรรม 

วนั / เดือน / ปี 

 

เวลา จาํนวนชัว่โมง            

(รวม) /วนั 

ลกัษณะของกจิกรรม              

(โดยละเอยีด) 

ลายมือช่ือ  

ผูร้บัรอง            

(หวัหนา้หน่วยงานหรือผูท่ี้

ไดร้บัมอบหมาย) 

ลายมือช่ือ 

ผูร้บัรอง 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้

ไดร้บัมอบหมาย) 
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