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เลขประจำตัวประชาชน      

รหัสนักศึกษา  

 นาย นางสาว ........................................................................................................... 
คณะ...................................................................................................................................... 
สาขา................................................................................................. ช้ันปีท่ี........................ 

โทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้) -  

 
 
 
 
 

 

No. นักศึกษา : เอกสารที่ใช ้ จำนวน 
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล นักศึกษา 1 แผ่น 

2. สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล นักศึกษา (ถ้ามีการเปล่ียน) (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

4. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (จำนวนชั่วโมง เคยกู้=36 ชั่วโมง, ไม่เคยกู้=1 ชั่วโมงขึ้นไป) 1 แผ่น 

 คู่สมรสของนักศกึษา (*ใช้กรณีนกัศึกษามีคูส่มรส) : เอกสารที่ใช ้  
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล คู่สมรสของนักศึกษา 1 แผ่น 

2. สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรสของนักศึกษา (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล คู่สมรสของนักศึกษา (ถ้ามีการเปล่ียน) (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

 บิดา มารดา : เอกสารที่ใช้  
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล บิดา 1 แผ่น 

2. สำเนาบัตรประชาชน บิดา (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล บิดา (ถ้ามีการเปลี่ยน) (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

4. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล มารดา 1 แผ่น 

5. สำเนาบัตรประชาชน มารดา (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยน) (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

 ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (*ใช้กรณีนักศกึษาไม่มีบิดาหรือมารดา) : เอกสารที่ใช้  
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 1 แผ่น 

2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามีการเปล่ียน) (พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

 เอกสารแสดงรายได้ นักศึกษา, คู่สมรสนกัศึกษา, บิดา มารดา, ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม  
 ▼ ไม่มีรายได้ ,ว่างงาน ,รายได้ไม่แน่นอน ฯ : เอกสารที่ใช้  

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 102 1 แผ่น 

2. สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ(พร้อมเซ็นชื่อ-สกุลและสำเนาถูกต้อง) 1 แผ่น 

 ▼ มีรายได้ประจำจาก บริษัท ,หจก ,โรงงาน ,รัฐ หรืออื่นๆ : เอกสารที่ใช้  

1. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน) ไม่อนุญาตให้ใช้ Statement 
จากธนาคาร 

1 คนต่อฉบับ 

Tips & Trick เพ่ิมความถูกต้องและรวดเร็วในการพิจารณา 
   1. ควรลงลายมอืชื่อรับรองสำเนาถกูต้องทุกฉบับด้วยปากกาลูกลื่นหมึกนำ้เงินโดยเจ้าของเอกสาร 
   2. ไม่ใช้น้ำยาลบคำผิดหรือขูดลบเอกสาร หากต้องแก้ไขแนะนำให้ Print แลว้กรอกข้อมูลใหม ่
   3. การ Scan เอกสารแนะนำให้ใช ้App สำหรับ Scan แทนการถ่ายรูปโดยตรงเพื่อความคมชัดช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณา 
   4. การ Scan เอกสารเป็นชุดเดียวกันโดยเรียงเอกสารตามลำดับ No. จะช่วยให้ง่ายต่อการแนบไฟล์เข้าระบบ DSL 

                         │การกูย้ืมระบบ DSL │การลงทะเบียนใช้งาน │การบนัทึกแบบคำขอกู้ยืมฯ │ 
                         │การบันทึกสัญญากู้ยืมฯ │การบันทึกคา่เทอม │การเซ็นสญัญา/แบบเบิกเงินกู้ฯ │ 
                         http://department.utcc.ac.th/utccswd 

                         ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องกู้ยืมฯ 
                         สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
                         facebook.com/utccstudentwelfare 

 



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

เขียนที่............................................................ 

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ .............ปี

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ------------
ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........................................................ ตำบล/
แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............ ..................... ........ 
โทรศัพท์ .................................. ................. .......... Email  ………………………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน 
ของ.................................................................................................................... ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู ้ยืม
การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี ่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่
กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อการให้กู ้ยืม การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี ้โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐาน
ในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
(     ) 

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 

นักศึกษา



แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา  

ส านักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

สวนที่ 1: ขอมูลนักศึกษา 

ชื่อ นาย/นางสาว/นาง.............................................................. ............รหัสนักศึกษา  

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

สวนที่ 2: ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม หรือบําเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งเน้นจิตอาสา 

ข้อมูลโครง/กิจกรรม ก าหนดการโครงการ/กิจกรรม ลายมือชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 
ชื่อโครงการ สถานที่ ภารกิจที่ได้รับ วัน เดือน ปี ช่วงเวลา จ านวน 

(ชั่วโมง) 
      ลงนาม และ 

ประทับตรา 
หน่วยงาน 

      ลงนาม และ 
ประทับตรา 
หน่วยงาน 

      ลงนาม และ 
ประทับตรา 
หน่วยงาน 

      ลงนาม และ 
ประทับตรา 
หน่วยงาน 

      ลงนาม และ 
ประทับตรา 
หน่วยงาน 

      ลงนาม และ 
ประทับตรา 
หน่วยงาน 

รวมจ านวน (ชั่วโมง) ข้อมูลโครง/กิจกรรม  ชั่วโมง 
ห้ามขูดลบขีดฆ่า หรือน ้ายาลบค าผิด ในเอกสารฉบับนี้ โดยเด็ดขาด 

ลงชื่อ ...............................................................(นักศึกษา ผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน) 

วันที่  เดือน  ปี พ.ศ.  

หมายเหตุ: 1. ต้องมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และต้องประทับตราหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

    2. หากไม่มีตราประทับหน่วยงาน ให้นักศึกษาแนบ รูปถ่ายของนักศึกษาขณะเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยต้อง   

        สามารถระบุตัวตนของนักศึกษาได้ ชัดเจน (รูปถ่ายสี หรือขาวดํา ก็ได้) 

    3. สําหรับนักศึกษากู้ต่อเนื่อง นักศึกษาต้องร่วมโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

เขียนที่............................................................ 

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ .............ปี

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ------------
ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........................................................ ตำบล/
แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............ ..................... ........ 
โทรศัพท์ .................................. ................. .......... Email  ………………………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน 
ของ.................................................................................................................... ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู ้ยืม
การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี ่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่
กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อการให้กู ้ยืม การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี ้โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐาน
ในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
(     ) 

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 

คูสมรสนักศึกษา
*ใชกรณีนักศึกษามีคูสมรส



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

เขียนที่............................................................ 

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ .............ปี

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ------------
ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........................................................ ตำบล/
แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............ ..................... ........ 
โทรศัพท์ .................................. ................. .......... Email  ………………………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน 
ของ.................................................................................................................... ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู ้ยืม
การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี ่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่
กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อการให้กู ้ยืม การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี ้โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐาน
ในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
(     ) 

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 

บิดานักศึกษา



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

เขียนที่............................................................ 

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ .............ปี

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ------------
ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........................................................ ตำบล/
แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............ ..................... ........ 
โทรศัพท์ .................................. ................. .......... Email  ………………………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน 
ของ.................................................................................................................... ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู ้ยืม
การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี ่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่
กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อการให้กู ้ยืม การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี ้โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐาน
ในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
(     ) 

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 

มารดานักศึกษา



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

เขียนที่............................................................ 

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ .............ปี

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ------------
ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........................................................ ตำบล/
แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............ ..................... ........ 
โทรศัพท์ .................................. ................. .......... Email  ………………………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน 
ของ.................................................................................................................... ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู ้ยืม
การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี ่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่
กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อการให้กู ้ยืม การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี ้โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐาน
ในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
(     ) 

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 

ผูปกครอง/ผูแทนโดยชอบธรรม ของนักศึกษา
*ใชกรณีนักศึกษาไมมีบิดาหรือมารดา



กยศ.102 

 

หนังสือรับรองรายไดครอบครวัของนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน 

(ขอมูล รายไดตอป ซ่ึงกรอกในเอกสารฉบับนี้ จะถูกนับรวมทุกรายการ) 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ. 

ขาพเจา........................................................................(ผูรับรองรายได) ตําแหนง.............................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................ต้ังอยูท่ี เลขท่ี.............หมูท่ี............ตรอก/ซอย........................................ 

ถนน....................................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต.................................................... 

จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย  โทรศัพท    

 ขอรับรองวา นักศึกษา นาย/นางสาว/นาง...............................................................(ผูขอกูยืม) รายไดตอป...............บาท 

โทรศัพท    ประกอบอาชีพ เปนนักศึกษา ณ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400 

 คูสมรสของนักศึกษา (ผูขอกูยืม) หากนักศึกษาสมรสแลว  ถึงแกกรรม   ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ....................... 

รวม รายไดตอป ของคูสมรส................................บาท สถานท่ีทํางาน............................................................................................ 

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

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย  โทรศัพท...................... 

 บิดาของนักศึกษา (ผูขอกูยืม)  ถึงแกกรรม   ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ................................................................... 

รวม รายไดตอป ของบิดา..........................................บาท สถานท่ีทํางาน....................................................................................... 

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

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย  โทรศัพท...................... 

มารดา ของนักศึกษา (ผูขอกูยืม)  ถึงแกกรรม   ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ............................................................. 

รวม รายไดตอป ของมารดา......................................บาท สถานท่ีทํางาน....................................................................................... 

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

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย  โทรศัพท...................... 

 ผูปกครองของนักศึกษา (ไมใช บิดา และมารดา ของผูกูยืม)  ถึงแกกรรม   ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ................... 

รวม รายไดตอป ของผูปกครอง.....................................บาท สถานท่ีทํางาน................................................................................... 

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

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย  โทรศัพท...................... 

ขาพเจายินยอมใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาที่อยูในความครอบครองของขาพเจา 

รวมทั ้งยินยอมใหกองทุนฯ เก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี ่ยวกับการกู ย ืมเงิน ตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ 

ในการพิจารณาการใหการกูยืมเงินกองทุนฯ โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส และหรืออิเล็กทรอนิกสของกองทุนฯ 

       ลงชื่อ........................................................(ผูรับรองรายได) 

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

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

 

หมายเหตุ:  

ผูรับรองรายไดครอบครัวผูกูยืม โปรดแนบเอกสาร 

สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (หามใชสําเนาบัตรท่ีหมดอาย)ุ 

 



 

 

คุณสมบัติของสามารถผูรับรองรายไดครอบครัวผูกูยืม 

 

ผูรับรองรายได คือ คนท่ีรับรองวาอาชีพและรายไดของบิดา มารดา หรือผูปกครอง เปนจริงตามท่ีระบุไวในแบบฟอรม ไมตองรับผดิชอบ

ในหน้ีสินท่ีนักศึกษากูฯ และไมมีช่ือปรากฏในสญัญาเงินกูแตอยางใด 

1. เจาหนาท่ีของรัฐ (ไดทุกระดับชั้น) หมายความวา 

(1) ขาราชการการเมือง 

(2) ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

(3) ขาราชการคร ู

(4) ขาราชการตํารวจ 

(5) ขาราชการทหาร 

(6) ขาราชการฝายตลุาการ 

(7) ขาราชการฝายรัฐสภา 

(8) ขาราชการฝายอัยการ 

(9) ขาราชการพลเรือน 

(10) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

(11) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

(12) สมาชิกสภาทองถ่ินและหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(13) ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน 

(15) เจาหนาท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐ หรือองคการมหาชน 

(16) ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี 

2. เจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ หมายความวา 

เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพนจากตําแหนง โดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ 

3. สมาชกิสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ: ผูรับรองรายไดครอบครัวผูกูยืม โปรดแนบเอกสาร สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (หามใชสําเนาบัตรท่ีหมดอายุ)     
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