
เอกสารประกอบการพจิารณาขอกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาปัจจุบนั 
(ส าหรับผู้กู้ยืมคร้ังแรก) 

1.  รายการเอกสารของผู้กู้ 

ที ่ รายการ จ านวน (ชุด) หมายเหตุ 
1.1 แบบฟอร์มค ำขอกู ้ของมหำวิทยำลยัศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี 1   
1.2 รูปถ่ำยขนำด 1- 2 น้ิว จ ำนวน 1 รูป ติดลงในแบบฟอร์มค ำขอกู ้ 1  
1.3 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูกู้ ้ 3 

เอกสำรล ำดบัท่ี 1.2-1.6  
ผูกู้ล้งช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง

ดว้ยตนเองทุกฉบบั 

1.4 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูกู้ ้ 3 
1.5 ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ – นำมสกุลผูกู้ ้(กรณเีคยเปลีย่น) 3 
1.6 ส ำเนำบญัชีเงินฝำกออมทรัพย ์ บญัชีธนำคำรกรุงไทยเท่ำนั้น 3 
1.7 ใบแสดงผลกำรเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม ปีกำรศึกษำก่อนหนำ้ท่ีจะขอกูย้ืม 1  
1.8 เอกสำรแบบค ำขอกูย้ืมเงินท่ีบนัทึกแลว้ในระบบ e – Studentloan ของกยศ. 1  
1.9 ใบประมำณกำรค่ำเล่ำเรียนในปีกำรศึกษำท่ีจะขอกูย้มื 1  
1.10 หลกัฐำนกำรท ำกิจกรรมจิตอำสำในปีกำรศึกษำ ก่อนหนำ้ท่ีจะกูย้ืม อย่ำงนอ้ย 1 โครงกำร 1  

 

2. รายการเอกสารของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และอ่ืนๆ 

ที ่ รายการ จ านวน (ชุด) หมายเหตุ 
2.1 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของบิดา  3 เอกสำรตำม 

ล ำดบัท่ี 2.1-2.6  
บิดำ /มำรดำ /ผูป้กครอง 

ลงช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งใน
เอกสำรของตนเอง 

ทุกฉบบั 

2.2 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของบิดา  3 
2.3 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของมารดา  3 
2.4 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของมารดา  3 
2.5 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ปกครอง (กรณบีิดาและมารดาเสียชีวติทั้งคู่) 3 
2.6 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผู้ปกครอง (กรณบีิดาและมารดาเสียชีวติทั้งคู่) 3 
2.7 หนงัสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของบิดา 1 หำกเป็นสลิปเงินเดือนติดลงใน

กระดำษ A4 ใหเ้รียบร้อย ลงช่ือ
รับรองทุกฉบบั 

2.8 หนงัสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของมารดา  1 
2.9 หนงัสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของผู้ปกครอง (กรณบีิดาและมารดาเสียชีวติทั้งคู่) 1 
2.10 ในกรณทีี ่ บิดำ-มำรดำ หรือผูป้กครอง มีอำชีพ เกษตรกร,คำ้ขำย, รับจำ้ง,ไม่มีรำยไดแ้น่นอน   

ไม่มีหนงัสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ใหใ้ชห้นงัสือรับรองรำยไดแ้ทน  
(ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบ  กยศ. 102 ) โดยใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของรัฐเป็นผูรั้บรอง 

1  

2.11 ส ำเนำทะเบียนสมรส ของบิดำ-มำรดำ (กรณสีมรส) 1 
บิดำหรือมำรดำ ลงช่ือรับรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 
2.12 ส ำเนำทะเบียนหยำ่ ของบิดำ-มำรดำ (กรณหีย่าร้าง) 1 
2.13 ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณบีิดาหรือมารดา เสียชีวติ) 1 
2.14 ในกรณทีี ่บิดำ-มำรดำไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส,ไม่จดทะเบียนหยำ่ ,แยกกนัอยู ่ หรือกรณีท่ีบิดำ-มำรดำเสียชีวิตและผูกู้มี้บุคคล

อ่ืนเป็นผูป้กครอง ใหใ้ชห้นงัสือรับรองสถำนภำพครอบครัว ตำมแบบฟอร์มรับรองสถำนภำพครอบครัวของผูข้อกูย้ืมฯ โดยให้
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐเป็นผูรั้บรอง 

1  

2.15 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ  ของผูรั้บรองรำยไดแ้ละรับรองสถำนภำพครอบครัว (บตัรตอ้งไม่หมดอำยุ) 1 เจำ้หนำ้ท่ีรัฐลงช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2.16 รูปถ่ำยท่ีอยูอ่ำศยัของบิดำ-มำรดำ หรือผูป้กครองตำมทะเบียนและท่ีอยูปั่จจุบนั (หำกท่ีอยูปั่จจุบนัไมต่รงตำมทะเบียนบำ้น
ตอ้งมี 2 ภำพ) ในภำพมีบิดำ-มำรดำ หรือผูป้กครองและผูกู้อ้ยูด่ว้ย 

1 พิมพใ์ส่กระดำษ A4 

 

3.  กรณทีีผู้่ค า้ประกนั มใิช่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ผูค้  ้ำประกนัเก่ียวขอ้งเป็น...........................ของผูกู้ย้ืม  

ที ่ รายการ จ านวน (ชุด) หมายเหตุ 
3.1 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผู้ค า้ประกัน 3 ผูค้  ้ำฯ ลงช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง

ในเอกสำรของตนเองทุกฉบบั 3.2 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผู้ค า้ประกนั 3 
3.3 หนงัสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ฉบับจริง ของผู้ค า้ประกัน  ในกรณีที่  มีอำชีพ เกษตรกร,คำ้ขำย, มีรำยไดไ้ม่แน่นอน ให้ใช้

หนงัสือรับรองรำยไดแ้ทน โดยให้เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐเป็นผูรั้บรอง และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ  (ถำ้มี) 1 
หำกเป็นสลิปเงินเดือนติดลงใน

กระดำษ A4  
 

* ช่ือ–ทีอ่ยู่ ในบัตรประชาชนของผู้กู้ บิดา มารดา/ผู้ปกครอง และผู้ค า้ประกนั ต้องตรงกบั ช่ือ –ทีอ่ยู่ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน  และบัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุในปีปัจจุบัน * 



แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
 ประจ ำปีกำรศึกษำ ……………..  

สถำนศึกษำ ………………………………………… 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)       

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี  
    สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .................……....…..……... 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..      
    สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..     
    รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................ 
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…  
    ต าบล/แขวง ………........…………… อ าเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............  
    รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………  
4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................  
           คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................  
 ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.  เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ ประเภท ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 
    

    

    

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  

6.  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา        กยศ.         กรอ. 

ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปีที่ สถำนศึกษำ เงินที่กู้ยืม 
     

     

     

 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผู้ยื่น 

แบบค าขอกู้ 

กยศ. 101 
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7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….  
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...……………… 

8.  ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 

ข้อมูลบิดำ-มำรดำ            

9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………  
    จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………  
    อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       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 ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี  
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………  
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
   อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง............................................................................................ ..…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       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 ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 

 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... ................................. 
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12.พ่ีน้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….  
มีพ่ีน้องก าลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ 

คนที่ เพศ อำยุ ชั้นปี สถำนศึกษำ 

     

     

     

     

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

คนที ่ เพศ อำยุ กำรศึกษำสูงสุด สถำนที่ท ำงำน รำยได้เดือนละ 

      

      

      

      
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)  

14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวขอ้งกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง………….............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง................................................................................... ............…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       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 …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 

รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง…………...............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       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 …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 

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

• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
        ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     ค่าครองชีพ 

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้  
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
  มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 

ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ...... 

 

ลงชื่อ …….....…………………………………….. 
 (....………..................…………………………………) 

     วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ.................. 
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ส ำหรับผูรั้บรองลงนำม 

กยศ. 102 

     หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวของผู้ขอกู้ยมืเงิน 
 
 

วนัที่.............. เดือน.........................................พ.ศ. ............................. 
 ขำ้พเจำ้ (ช่ือ-นำมสกุล ผูรั้บรอง)..........................................................................ต  ำแหน่ง....................................................... 
สังกดั.......................................................................สถำนที่ท  ำงำน.......................................................................เลขท่ี ..........................
หมู่ท่ี...............ตรอก / ซอย ................................................... ถนน ............................................ ต ำบล/แขวง......................................... 
อ ำเภอ / เขต ........................................... จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท.์................................ 
 ขอรับรองวำ่ นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................................. ผู้ขอกู้ยืมเงิน         
ประกอบอำชีพ...................................................................สถำนท่ีท ำงำน............................................................................... ................. 
เลขท่ี ..........................หมู่ท่ี ................ ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .............................................................................. 
ต ำบล/แขวง ........................................................อ  ำเภอ/เขต .................................................  จงัหวดั....................................................... 
รหสัไปรษณีย.์....................................โทรศพัท.์..................................................มีรำยไดปี้ละ .... .............................................บำท 
 คู่สมรสของผูกู้ย้มืเงิน    ถึงแก่กรรม     ยงัมีชีวติอยู ่ ประกอบอำชีพ............................................................................. 
สถำนท่ีท ำงำน ...................................................................... เลขท่ี ............................ หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย................................... 
ถนน..............................ต  ำบล/แขวง...........................................อ  ำเภอ/เขต............................... .............จงัหวดั..................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์.........................................................มีรำยไดปี้ละ .... .............................................บำท 

บิดำของผูกู้ย้มืเงิน    ถึงแก่กรรม     ยงัมีชีวิตอยู ่ ประกอบอำชีพ.................................................................................. 
สถำนท่ีท ำงำน ......................................................................เลขท่ี ............................ หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน..............................ต ำบล/แขวง...........................................อ  ำเภอ/เขต............................... .............จงัหวดั..................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท์..........................................................มีรำยไดปี้ละ .................................................บำท 

มำรดำของผูกู้ย้มืเงิน    ถึงแก่กรรม     ยงัมีชีวติอยู ่ ประกอบอำชีพ............................................................................... 
สถำนท่ีท ำงำน ......................................................................เลขท่ี ............................ หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน..............................ต ำบล/แขวง...........................................อ  ำเภอ/เขต............................... .............จงัหวดั..................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์.........................................................มีรำยไดปี้ละ .................................................บำท 

ผูป้กครอง(ท่ีมิใช่บิดำ-มำรดำ)ของผูกู้ย้มืเงิน    ถึงแก่กรรม     ยงัมีชีวติอยู ่ ประกอบอำชีพ.......................................... 
สถำนท่ีท ำงำน ......................................................................เลขท่ี ............................ หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน..............................ต ำบล/แขวง...........................................อ  ำเภอ/เขต............................................จงัหวดั..................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์.........................................................มีรำยไดปี้ละ .... .............................................บำท 
 ขำ้พเจำ้ขอรับรองและยนืยนัวำ่ขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลงัวำ่ไดมี้กำรรับรองขอ้ควำม 
อนัเป็นเทจ็ ขำ้พเจำ้ยนิยอมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำ 
 

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

                                                                       ต  ำแหน่ง.................................................................... 
หมายเหตุ 

1. กำรรับรองรำยไดข้องครอบครัวให้บุคคลต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 
1.1 เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หรือเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐผูรั้บบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบญัญติับตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
1.2 สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร หรือผูว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
1.3 หวัหนำ้สถำนศึกษำท่ีผูข้อกูย้มืเงินศึกษำอยู ่

2. ผูรั้บรองรำยไดต้อ้งแนบส ำเนำบตัรท่ีองคก์รหรือส่วนรำชกำรออกให(้บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร)  พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถูกตอ้งก ำกบัดว้ย ส ำหรับบตัรประจ ำตวัท่ีองคก์ร หรือส่วนรำชกำรออกใหต้้องไม่หมดอายุในวันท่ีรับรอง 

3. หากมีรอยลบ ขีด ฆ่า ให้ผู้รับรองลงช่ือก ากบัในทุกจุดท่ีมีการแก้ไขข้อมูล 
 

กำรรับรองรำยไดข้องครอบครัวผูข้อกูย้มืฯ ตอ้งกรอกขอ้ควำมทั้งหมดดว้ยลำยมือของผูรั้บรองเท่ำนั้น 
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หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้ขอกู้ยมืกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 
(ใช้ในกรณีที ่บิดา-มารดา อยู่ด้วยกนัแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส, แยกทางกนัแต่ไม่มใีบหย่า หรือ ผู้ขอกู้ยมืฯ มผู้ีปกครองทีม่ใิช่บิดา-มารดา) 

 

                                                          วนัท่ี .............เดือน .......................พ.ศ. ............................. 
 ขา้พเจา้............................................................................เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง...........................................................สถานท่ีท างาน...................................................................เลขท่ี ...........................หมู่ท่ี................ 
ตรอก/ซอย ........................................หมู่บา้น..........................................ถนน......................................ต าบล/แขวง............................................. 
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท.์............................................ 
 ขอรับรองวา่ นกัศึกษา ช่ือนาย/นาง/นางสาว (ผูข้อกูย้มื)..................................................นามสกลุ........................................................ 

มี บิดา ช่ือ........................................................................................นามสกลุ......................................................................... 
มี มารดา ช่ือ.....................................................................................นามสกลุ........................................................................ 

สถานภาพสมรส : 
 จดทะเบียนสมรส  ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
 หยา่ร้าง นกัศึกษาอาศยัอยูก่บัช่ือ–นามสกลุ.................................................................................ความสมัพนัธ์................................ 

สถานภาพบิดา – มารดา  :  
 อยูด่ว้ยกนั   บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม 
 แยกกนัอยู ่(ไม่ไดติ้ดต่อกนั) นศ.อยูก่บัช่ือ–นามสกลุ...................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น................ 
 บิดา-มารดาไม่ส่งเสียเล้ียงดู นศ.อยูก่บัช่ือ–นามสกลุ....................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น............... 
 บิดาหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได ้นศ.อยูก่บัช่ือ–นามสกลุ.....................................................................เก่ียวขอ้งเป็น............... 
 มารดาหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได ้นศ.อยูก่บัช่ือ–นามสกลุ..................................................................เก่ียวขอ้งเป็น............... 
 บิดา-มารดาหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได ้นศ.อยูก่บัช่ือ–นามสกลุ..........................................................เก่ียวขอ้งเป็น.............. 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุใหล้ะเอียด)………………………………………………………………………………………………………. 

ปัจจุบนันกัศึกษาไดอ้ยูใ่นความปกครองของ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น...................... 
ประกอบอาชีพ............................................................ต  าแหน่ง.......................................................สถานท่ีท างาน............................................... 
เลขท่ี............................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................................ถนน................................................................................. 
ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต ..............................................................จงัหวดั......................................................... 
รหสัไปรษณีย.์...................................................โทรศพัท.์.................................................................มีรายไดปี้ละ.........................................บาท 
 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลงัวา่ไดรั้บรองขอ้ความอนัเป็นเทจ็  
ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาทุกประการ พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการเพื่อเป็นหลกัฐาน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ 
         

        ลงช่ือ............................................................................ 
                 (..........................................................................) 
       ต าแหน่ง.............................................................................................. 
หมายเหตุ 

1. การรับรองรายไดข้องครอบครัวให้บุคคลต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 
1.1 เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542  
1.2 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
1.3 หัวหนา้สถานศึกษาท่ีผูข้อกูย้มืเงินศึกษาอยู ่

2. ผูรั้บรองรายไดต้อ้งแนบส าเนาบตัรท่ีองคก์รหรือส่วนราชการออกให้(บตัรประจ าตวัขา้ราชการ)  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งก ากบัดว้ย ส าหรับบตัรประจ าตวัท่ีองคก์ร หรือ
ส่วนราชการออกใหต้้องไม่หมดอายุในวันท่ีรับรอง 

3. หากมีรอยลบ ขีด ฆ่า ให้ผู้รับรองลงช่ือก ากับในทุกจุดท่ีมีการแก้ไขข้อมูล 

การรับรองสถานภาพของครอบครัวผูข้อกูย้มืฯ ตอ้งกรอกขอ้ความทั้งหมดดว้ยลายมือของผูรั้บรองเท่านั้น 
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 

วนัท่ี .................เดือน ...............................พ.ศ. ............................ 

ขา้พเจา้ ............................................................................ต  าแหน่ง ........................................................................... 

ท าการสอนประจ าชั้น / ภาควชิา / สาขา .................................................................................................................................... 

คณะ ............................................................................................ท าการสอนท่ี ........................................................................ 

เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของ .......................................................................................................................................................... 

นกัเรียน / นกัศึกษาชั้นปีท่ี ............ คณะ .........................................................สาขา ................................................................ 

 ความคดิเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาในการขอกู้ยมืเงนิกองทุนฯ ของนักเรียน  นักศึกษา 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………… 

 

       

       ลงช่ือ............................................................................. 

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

       ต าแหน่ง........................................................................ 

                   วนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ. ............. 
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แผนผงัแสดงสถานทีต่ั้งทีอ่ยู่อาศัย และรูปถ่ายบ้าน (รูปถ่ายบ้าน Print ใส่กระดาษ A4 เพิม่เติมอกี 1 ฉบับ) 

ของบิดา / มารดา / ผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ หรือ คู่สมรส ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 

นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................................................................................. 

บา้นเลขท่ี...........................................หมู่ท่ี.................ซอย...............................................ถนน................................................. 

ต าบล ........................................................ อ าเภอ .................................................. จงัหวดั ..................................................... 

รหสัไปรษณีย.์...........................................โทร......................................................................................................................... 

 
แผนท่ี 


