แบบคําขอกู้ยืมกองทุนเงินให้ ก้ยู ืมเพือการศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจําปี การศึกษา…………………….
ผู้ก้ ูรายใหม่ กรอ.

ติดรู ปถ่ายของ
ผูย้ ืนคําขอกู้

โปรดกรอกข้ อความทีเป็ นความจริงด้ วยตัวบรรจงทุกข้ อ
. ชือ นาย/นาง/นางสาว………………………………….…………วัน/เดือน/ปี เกิด….…../………….…./………..…….อายุ………..ปี
สัญชาติ………….…………เชือชาติ………………………….……เลขทีบัตรประชาชน……………...………………………………
ระดับ…………………….ชันปี ที……………… คณะ ……………….………..……..สาขา…………………………..………………
คะแนนเฉลียสะสม….…….….รหัสประจําตัวนักเรี ยน/นักศึกษา……………………………ชืออาจารย์ทีปรึ กษา……………………..
2. ภูมิลาํ เนาเดิม เลขที…….……..หมู่ที………….……ตรอก/ซอย……….….………….…………ถนน………………….……………
ตําบล/แขวง……………….…..……………อําเภอ/เขต……………………….………………จังหวัด…………………….………….
รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….…………..โทรศัพท์…………………………………….
. ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที……..……..หมู่ท………………ตรอก/ซอย………….……………………ถนน…………………………………
ี
ตําบล/แขวง……………….…..……………อําเภอ/เขต……………………….………………จังหวัด…………………….………….
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………………..โทรศัพท์…………………………………….
4. บิดาข้าพเจ้าชือ……………………………….……………………. ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ………….ปี
เลขทีบัตรประชาชน……………………………………………………………………………………………………………….……
อาชีพ  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง……………………...………………………..………………….………...
 ค้าขาย โดยเป็ น
 เจ้าของร้าน
 หาบแร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า…………………………………………………………………………………….………….…..
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน)………………………………………………………………………...……………
 เกษตรกร ประเภท………………………….……………………………………………………………………… โดย
 เป็ นเจ้าของทีดิน รวม………………………ไร่
 เช่าทีรวม…………………………..………ไร่
รายได้ปีละ……………………………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
 อืน ๆ …………………………………………………….……………………………………………………………….
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที…….………..หมู่ท…………….…ตรอก/ซอย…………….……………………ถนน………….…...……………
ี
ตําบล/แขวง………………………..………………อําเภอ/เขต……………….………………………จังหวัด………….…………….
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………………..โทรศัพท์…………………………………….
5. มารดาข้าพเจ้าชือ………………..……………………………………. ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ…………………..…….ปี
เลขทีบัตรประชาชน……………………………………………………………………………………….………….………………
อาชีพ
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง……………………….…………………….………………………
 ค้าขาย โดยเป็ น
 เจ้าของร้าน
 หาบแร่
 เช่าร้าน
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน)…………………………..…………………………………..………………………
 เกษตรกร ประเภท………………………………………………………………………………………… โดย
 เป็ นเจ้าของทีดิน รวม…………….…………ไร่
 เช่าทีรวม………………………………ไร่
รายได้ปีละ……………………………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
 อืน ๆ …………………………………….……………………………………………………………………….
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที….………..หมู่ท…….…………ตรอก/ซอย………………………ถนน
ี
…………………………………………….
ตําบล/แขวง……………………………………อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………………….……..…………
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………………..โทรศัพท์……………………………………………….……….

. ผูป้ กครอง (กรณี ทีนักศึกษามิได้อยูใ่ นการดูแลของบิดา-มารดา)
ชือ……………………………….…………….สกุล……………..……………….เกียวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็ น…………………….……
เลขทีบัตรประชาชน………………………………………..………………………………………………………………………………
จบการศึกษาขันสู งสุ ด………………………………………จากสถานศึกษา……………………………………….……………………
อาชีพ
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง………………………………..……………………………………
หน้าที…………………………………………………………………………………………………………………
 ค้าขาย โดยเป็ น
 เจ้าของร้าน
 หาบแร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า…………………………………………………………………………………..……………………..
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน)………………………………………………………………………………………
 เกษตรกร ประเภท……………………………………………………………………………………..…………
โดย  เป็ นเจ้าของทีดิน รวม…………………………..…ไร่  เช่าทีรวม………….………….…………ไร่
รายได้ปีละ……………………………………………………..…………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที…………..หมู่ท………………ตรอก/ซอย………….…………………ถนน……………………..………………
ี
ตําบล/แขวง……………………………………อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด……………..…………………
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………………………………..…..โทรศัพท์…………………………..…………………………….
7. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยูด่ ว้ ยกัน
 หย่าร้าง
 แยกกันอยูต่ ามอาชีพ
 อืน ๆระบุ……………………………………………………………………………………………………………......
8. พีน้องร่ วมบิดามารดา รวมผูข้ อกูย้ มื มี…………..คน มีพีน้องกําลังศึกษาอยูร่ วม……………………….คน คือ
คนที
เพศ
อายุ
ชันปี
สถานศึกษา

. สถานภาพของผู ้
 โสด  สมรส  หม้าย
10. อาชีพ ของผูข้ อกู ้
 ทํางานประจํา  ทํางานล่วงเวลา  ยังมิได้ทาํ งาน  อืน ๆ ...........................................................
.ข้าพเจ้ามีรายได้ เดือนละ……………………………………………บาท จาก ……………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่ าข้ อมูลข้ างต้ น เป็ นความจริ ง ทุกประการ หากปรากฏภายหลัง ว่ าได้ มี การรั บ รองข้ อความอัน เป็ นเท็ จ
ข้ าพเจ้ ายิน ยอมรั บ ผิด ชอบความเสี ยหายที อาจเกิ ดขึ นแก่ กองทุ นเงิ น ให้ ก้ ูยืมเพื อการศึ กษาและยิน ดี คืนเงิ น ทีได้ ก้ ูยืมกองทุน พร้ อม
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน ทังหมดทันที

ลงชือ………………………………………………………..
(……………………………………….……………….)
วันที…………..เดือน…………………..พ.ศ……………………..

ข้อมูลอืน ๆ ( สําหรับนักศึกษาทีต้องการให้ขอ้ มูลเพิ มเติม)…………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แผนทีบ้ านโดยสั งเขป

ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้สัมภาษณ์
รายการ

มากทีสุ ด

ระดับคะแนนจําเป็ น
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยทีสุ ด

…………………..….……………
(…………………………………………………)
อาจารย์ผสู ้ ัมภาษณ์

