เอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้ยมื เงินกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) นักศึกษาปัจจุบนั
1. รายการเอกสารของผู้ก้ ู
ที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

รายการ
แบบฟอร์มคำขอกู้ ของมหำวิทยำลัยศรี ปทุม วิทยำเขตชลบุรี
รู ปถ่ำยขนำด 1- 2 นิ้ว จำนวน 1 รู ป ติดลงในแบบฟอร์มคำขอกู้
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผูก้ ู้
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูก้ ู้
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุลผูก้ ู้ (กรณีเคยเปลีย่ น)
สำเนำบัญชี เงินฝำกออมทรัพย์ บัญชีธนำคำรกรุ งไทยเท่ำนั้น
ใบแสดงผลกำรเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ปี กำรศึกษำก่อนหน้ำที่จะขอกูย้ ืม
เอกสำรแบบคำขอกูย้ ืมเงินที่บนั ทึกแล้วในระบบ e – Studentloan ของกยศ.
เอกสำรแบบคำขอกูย้ ืมเงินที่บนั ทึกประมำณกำรค่ำเล่ำเรี ยนในระบบ e-student ของมหำวิทยำลัย
ใบสรุ ปจำนวน ชม.จิตอำสำ และหลักฐำนกำรทำกิจกรรมจิตอำสำในปี กำรศึกษำ ก่อนหน้ำที่จะกูย้ ืม อย่ำงน้อย 36 ชม.
(ฉบับจริ ง พร้อมรู ปภำพประกอบ)

จานวน (ชุ ด)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

เอกสำรลำดับที่ 1.2-1.6
ผูก้ ลู้ งชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
ด้วยตนเองทุกฉบับ

2. รายการเอกสารของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และอืน่ ๆ
ที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12
2.13
2.14

2.15
2.16

รายการ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดา
สำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดา
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของมารดา
สำเนำทะเบียนบ้ำนของมารดา
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (กรณีบิดาและมารดาเสี ยชีวติ ทั้งคู่)
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง (กรณีบิดาและมารดาเสี ยชีวติ ทั้งคู่)
หนังสื อรับรองเงินเดือนหรื อสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของบิดา
หนังสื อรับรองเงินเดือนหรื อสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของมารดา
หนังสื อรับรองเงินเดือนหรื อสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของผู้ปกครอง (กรณีบิดาและมารดาเสี ยชีวติ ทั้งคู่)
ในกรณีที่ บิดำ-มำรดำ หรื อผูป้ กครอง มีอำชีพ เกษตรกร,ค้ำขำย, รับจ้ำง,ไม่มีรำยได้แน่นอน
ไม่มีหนังสื อรับรองเงินเดือนหรื อสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสื อรับรองรำยได้แทน
(ตำมแบบฟอร์มที่แนบ กยศ. 102 ) โดยให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็ นผูร้ ับรอง
สำเนำทะเบียนสมรส ของบิดำ-มำรดำ (กรณีสมรส)
สำเนำทะเบียนหย่ำ ของบิดำ-มำรดำ (กรณีหย่ าร้ าง)
สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีบิดาหรือมารดา เสี ยชีวติ )
ในกรณีที่ บิดำ-มำรดำไม่ได้จดทะเบียนสมรส,ไม่จดทะเบียนหย่ำ ,แยกกันอยู่ หรื อกรณี ที่บิดำ-มำรดำเสี ยชีวิตและผูก้ มู้ ีบุคคล
อื่นเป็ นผูป้ กครอง ให้ใช้หนังสื อรับรองสถำนภำพครอบครัว ตำมแบบฟอร์มรับรองสถำนภำพครอบครัวของผูข้ อกูย้ ืมฯ โดยให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็ นผูร้ ับรอง
สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่รัฐ ของผูร้ ับรองรำยได้และรับรองสถำนภำพครอบครัว (บัตรต้องไม่หมดอำยุ)
รู ปถ่ำยที่อยูอ่ ำศัยของบิดำ-มำรดำ หรื อผูป้ กครองตำมทะเบียนและที่อยูป่ ัจจุบนั (หำกที่อยูป่ ัจจุบนั ไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน
ต้องมี 2 ภำพ) ในภำพมีบิดำ-มำรดำ หรื อผูป้ กครองและผูก้ อู้ ยูด่ ว้ ย

จานวน (ชุ ด)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

หมายเหตุ
เอกสำรตำม
ลำดับที่ 2.1-2.6
บิดำ /มำรดำ /ผูป้ กครอง
ลงชื่ อรับรองสำเนำถูกต้องใน
เอกสำรของตนเอง
ทุกฉบับ
หำกเป็ นสลิปเงินเดือนติดลงใน
กระดำษ A4 ให้เรี ยบร้อย ลงชื่อ
รับรองทุกฉบับ

บิดำหรื อมำรดำ ลงชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง

1
1

เจ้ำหน้ำที่รัฐลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

จานวน (ชุ ด)
1
1

หมายเหตุ
ผูค้ ้ ำฯ ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
ในเอกสำรของตนเองทุกฉบับ
หำกเป็ นสลิปเงินเดือนติดลงใน
กระดำษ A4

พิมพ์ใส่กระดำษ A4

3. กรณีทผี่ ้ คู า้ ประกัน มิใช่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ผูค้ ้ ำประกันเกี่ยวข้องเป็ น...........................ของผูก้ ยู้ ืม
ที่
3.1
3.2
3.3

รายการ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้คา้ ประกัน
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้คา้ ประกัน
หนังสื อรับรองเงินเดือนหรื อสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของผู้คา้ ประกัน ในกรณีที่ มีอำชีพ เกษตรกร,ค้ำขำย, มีรำยได้ไม่แน่ นอน ให้ใช้
หนังสื อรับรองรำยได้แทน โดยให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็ นผูร้ ับรอง และแนบสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่รัฐ (ถ้ำมี)

1

* ชื่อ–ทีอ่ ยู่ ในบัตรประชาชนของผู้ก้ ู บิดา มารดา/ผู้ปกครอง และผู้คา้ ประกัน ต้ องตรงกับ ชื่อ –ทีอ่ ยู่ ตามสาเนาทะเบียนบ้ าน และบัตรประชาชนต้ องไม่ หมดอายุในปี ปัจจุบัน *

กยศ. 101

แบบคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ……………..
สถำนศึกษำ …………………………………………

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น
แบบคาขอกู้

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี
สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .................……....…..……...
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..
สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..
รหัสประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…
ตาบล/แขวง ………........…………… อาเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............
รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………
4. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................
ไม่เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.

เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีกำรศึกษำ

ประเภท

ชื่อทุนกำรศึกษำ

จำนวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ

กยศ.

ชั้นปีที่

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ.
สถำนศึกษำ

เงินที่กู้ยืม

-27. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่า
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................... .................................

-312.พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….
มีพี่น้องกาลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

ชั้นปี

สถำนศึกษำ

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

กำรศึกษำสูงสุด

สถำนที่ทำงำน

รำยได้เดือนละ

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง………….............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………

-4ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ตาแหน่ง…………...............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
***************************************************
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชีพ
• ข้าพเจ้าขอรับรองและยื นยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการรับรองรายได้
มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
ไม่มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)
แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
อื่นๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ......
ลงชื่อ …….....……………………………………..
(....………..................…………………………………)
วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ..................
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สำหรับผูร้ ับรองลงนำม
กยศ. 102

หนังสื อรับรองรายได้ ของครอบครัวของผู้ขอกู้ยมื เงิน
กำรรับรองรำยได้ของครอบครัวผูข้ อกูย้ มื ฯ ต้องกรอกข้อควำมทั้งหมดด้วยลำยมือของผูร้ ับรองเท่ำนั้น
วันที่.............. เดือน.........................................พ.ศ. .............................
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ-นำมสกุล ผูร้ ับรอง)..........................................................................ตำแหน่ง.......................................................
สังกัด.......................................................................สถำนที่ทำงำน.......................................................................เลขที่ ..........................
หมู่ที่...............ตรอก / ซอย ................................................... ถนน ............................................ ตำบล/แขวง.........................................
อำเภอ / เขต ........................................... จังหวัด....................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์.................................
ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว.................................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
ประกอบอำชีพ...................................................................สถำนที่ทำงำน................................................................................................
เลขที่ ..........................หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ...........................................ถนน ..............................................................................
ตำบล/แขวง ........................................................อำเภอ/เขต ................................................. จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ....................................โทรศัพท์...................................................มีรำยได้ปีละ .................................................บำท
คู่สมรสของผูก้ ยู้ มื เงิน  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ ประกอบอำชีพ.............................................................................
สถำนที่ทำงำน ......................................................................เลขที่ ............................ หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย...................................
ถนน..............................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..........................................................มีรำยได้ปีละ .................................................บำท
บิดำของผูก้ ยู้ มื เงิน  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบอำชีพ..................................................................................
สถำนที่ทำงำน ......................................................................เลขที่ ............................ หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย..................................
ถนน..............................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..........................................................มีรำยได้ปีละ .................................................บำท
มำรดำของผูก้ ยู้ มื เงิน  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ ประกอบอำชีพ...............................................................................
สถำนที่ทำงำน ......................................................................เลขที่ ............................ หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย..................................
ถนน..............................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..........................................................มีรำยได้ปีละ .................................................บำท
ผูป้ กครอง(ที่มิใช่บิดำ-มำรดำ)ของผูก้ ยู้ มื เงิน  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ ประกอบอำชีพ..........................................
สถำนที่ทำงำน ......................................................................เลขที่ ............................ หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย..................................
ถนน..............................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..........................................................มีรำยได้ปีละ .................................................บำท
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ ง
หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำม
อันเป็ นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อกำรศึกษำ
ลงชื่อ..........................................................................
(………………………………………………..)
ตำแหน่ง....................................................................
หมายเหตุ
1. กำรรับรองรำยได้ของครอบครัวให้บุคคลต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับรอง
1.1 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรื อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผูร้ ับบำเหน็จบำนำญตำมพระรำชบัญญัติบตั รประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
1.2 สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุ งเทพมหำนคร หรื อผูว้ ำ่ รำชกำรกรุ งเทพมหำนคร
1.3 หัวหน้ำสถำนศึกษำที่ผขู้ อกูย้ มื เงินศึกษำอยู่
2. ผูร้ ับรองรำยได้ตอ้ งแนบสำเนำบัตรที่องค์กรหรื อส่ วนรำชกำรออกให้(บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร) พร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้องกำกับด้วย สำหรับบัตรประจำตัวที่องค์กร หรื อส่ วนรำชกำรออกให้ต้องไม่ หมดอายุในวันที่รับรอง
3. หากมีรอยลบ ขีด ฆ่ า ให้ ผู้รับรองลงชื่อกากับในทุกจุดที่มีการแก้ ไขข้ อมูล
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หนังสื อรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้ขอกู้ยมื กองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพือ่ การศึกษา
(ใช้ ในกรณีที่ บิดา-มารดา อยู่ด้วยกันแต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส, แยกทางกันแต่ ไม่ มใี บหย่ า หรือ ผู้ขอกู้ยมื ฯ มีผ้ปู กครองทีม่ ใิ ช่ บิดา-มารดา)
การรับรองสถานภาพของครอบครัวผูข้ อกูย้ มื ฯ ต้องกรอกข้อความทั้งหมดด้วยลายมือของผูร้ ับรองเท่านั้น

วันที่ .............เดือน .......................พ.ศ. .............................
ข้าพเจ้า............................................................................เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง...........................................................สถานที่ทางาน...................................................................เลขที่ ...........................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย ........................................หมู่บา้ น..........................................ถนน......................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์.............................................
ขอรับรองว่า นักศึกษา ชื่อนาย/นาง/นางสาว (ผูข้ อกูย้ มื )..................................................นามสกุล........................................................
มี บิดา ชื่อ........................................................................................นามสกุล.........................................................................
มี มารดา ชื่อ.....................................................................................นามสกุล........................................................................
สถานภาพสมรส :
 จดทะเบียนสมรส
 ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 หย่าร้าง นักศึกษาอาศัยอยูก่ บั ชื่อ–นามสกุล.................................................................................ความสัมพันธ์................................
สถานภาพบิดา – มารดา :
 อยูด่ ว้ ยกัน
 บิดาถึงแก่กรรม
 มารดาถึงแก่กรรม
 แยกกันอยู่ (ไม่ได้ติดต่อกัน) นศ.อยูก่ บั ชื่อ–นามสกุล...................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น................
 บิดา-มารดาไม่ส่งเสี ยเลี้ยงดู นศ.อยูก่ บั ชื่อ–นามสกุล....................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น...............
 บิดาหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได้ นศ.อยูก่ บั ชื่อ–นามสกุล.....................................................................เกี่ยวข้องเป็ น...............
 มารดาหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได้ นศ.อยูก่ บั ชื่อ–นามสกุล..................................................................เกี่ยวข้องเป็ น...............
 บิดา-มารดาหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได้ นศ.อยูก่ บั ชื่อ–นามสกุล..........................................................เกี่ยวข้องเป็ น..............
 อื่นๆ (โปรดระบุให้ละเอียด)……………………………………………………………………………………………………….
ปั จจุบนั นักศึกษาได้อยูใ่ นความปกครองของ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น......................
ประกอบอาชีพ............................................................ตาแหน่ง.......................................................สถานที่ทางาน...............................................
เลขที่............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................................................ถนน.................................................................................
ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต ..............................................................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................โทรศัพท์..................................................................มีรายได้ปีละ.........................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าได้รับรองข้อความอันเป็ นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการเพื่อเป็ นหลักฐาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ............................................................................
(..........................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................
หมายเหตุ
1.

2.
3.

การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับรอง
1.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
1.2 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร หรื อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
1.3 หัวหน้าสถานศึกษาที่ผขู ้ อกูย้ มื เงินศึกษาอยู่
ผูร้ ับรองรายได้ตอ้ งแนบสาเนาบัตรที่องค์กรหรื อส่ วนราชการออกให้(บัตรประจาตัวข้าราชการ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องกากับด้วย สาหรับบัตรประจาตัวที่องค์กร หรื อ
ส่ วนราชการออกให้ต้องไม่ หมดอายุในวันที่รับรอง
หากมีรอยลบ ขีด ฆ่า ให้ ผ้รู ับรองลงชื่อกากับในทุกจุดที่มีการแก้ ไขข้ อมูล
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หนังสื อแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษา
วันที่ .................เดือน ...............................พ.ศ. ............................
ข้าพเจ้า ............................................................................ตาแหน่ง ...........................................................................
ทาการสอนประจาชั้น / ภาควิชา / สาขา ....................................................................................................................................
คณะ ............................................................................................ทาการสอนที่ ........................................................................
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของ ..........................................................................................................................................................
นักเรี ยน / นักศึกษาชั้นปี ที่ ............ คณะ .........................................................สาขา ................................................................
ความคิดเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาในการขอกู้ยมื เงินกองทุนฯ ของนักเรียน นักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

ลงชื่อ.............................................................................
(..........................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
วันที่..........เดือน....................พ.ศ. .............
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แผนผังแสดงสถานทีต่ ้ งั ทีอ่ ยู่อาศัย และรู ปถ่ ายบ้ าน (รู ปถ่ ายบ้ าน Print ใส่ กระดาษ A4 เพิม่ เติมอีก 1 ฉบับ)
ของบิดา / มารดา / ผู้ปกครอง / ผู้อปุ การะ หรื อ คู่สมรส ตามสาเนาทะเบียนบ้ าน
นาย / นาง / นางสาว ..................................................................................................................................................................
บ้านเลขที่...........................................หมู่ที่.................ซอย...............................................ถนน.................................................
ตาบล ........................................................ อาเภอ .................................................. จังหวัด .....................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................โทร.........................................................................................................................
แผนที่

