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 ยื่นกู้ กรอ.                   ยื่นกู้ กยศ. กูร้ายใหม ่            ยื่นกู้ กยศ. กูร้ายเก่า (กู้ต่อเนื่อง) 
     
     - ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืม ค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ (รายเดือน) 
 - ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืม เฉพาะค่าเล่าเรียน  
 

1.ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ............................................................................ คณะ............................................................................ 
   สาขาวิชา....................................................หลักสูตร...........................ปี................ รหสันักศึกษา..................................................... 
2.ที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................................................................................โทรศัพท์......................................(มือถือ) 
3.บุคคลในครอบครัว ก าลังศึกษาอยู่................. คน ท างาน.............................. คน  รวม............................คน 
4.ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับคา่ใช้จ่าย จากทางบ้าน เดือนละ............................................ บาท (นอกเหนือจากค่าเลา่เรยีน) 
5.ครอบครัวผู้ขอกู้ยมืมีรายได้จาก 
   5.1 บิดา ช่ือ.....................................................อายุ...................ปี อาชีพ...................................................รายได้ปลีะ................................... 
บาท  (ระบุให้ชัดเจน)   
   5.2 มารดา ช่ือ.................................................อายุ...................ปี อาชีพ....................................................รายได้ปีละ................................... 
บาท  (ระบุให้ชัดเจน)     
         ** (กรณีที่ไม่ใช่ บิดา – มารดา / เป็นผู้ปกครอง  :  ให้ตอบข้อ 5.3 ) 
   5.3 ผู้ปกครอง ช่ือ................................................อายุ...............ปี อาชีพ....................................รายได้ปีละ...................บาท(ระบุให้ชัดเจน)     
 

 
 

 

 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
ส าเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ (ขนาด A4) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร เท่านั้น 

(ห้ามลงนามแทนเด็ดขาด) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา              

ประจ าปีการศึกษา  2561 

  

เอกสารประกอบของผู้กู้ 
(   ) รูปถ่าย 1 รูป / ขนาด 1 น้ิว 
(   ) ส าเนาบตัรประชาชน   1 ฉบบั 
(   ) ส าเนาทะเบียนบา้น      1 ฉบบั 
(   ) วุฒิการศึกษา               1 ฉบบั 
      *ฉบบัจบการศึกษาระดบัชั้น ม.6 

        ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า 

เอกสารประกอบของ ผู้ปกครอง 
(   ) ส าเนาบตัรประชาชน      1 ฉบบั 
(   ) ส าเนาทะเบียนบา้น         1 ฉบบั 
(   ) สลิปเงินเดือน ล่าสุด        1 ฉบบั 
      *กรณีมีเงินเดือนประจ า 
(   ) หากไม่มเีงนิเดอืนประจ า ใหใ้ชห้นงัสือรับรอง  
      รายไดค้รอบครัว (กยศ.102)   1 ฉบบั 
(   ) หนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว           1 ฉบบั 
(   ) ส าเนาใบมรณบตัร (บิดา/มารดา เสียชีวิต)  1 ฉบบั 
      *กรณีมีเงินเดือนประจ า 
 

กรณรีายได้ครอบครัวไม่แน่นอน 

เอกสารประกอบของผู้รับรองรายได้ 

(   ) หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว (กยศ.102)     1 ฉบบั 
(   ) ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการผูรั้บรอง          1 ฉบบั 
 
*อาชีพรายไดไ้ม่แน่นอน เช่น อาชีพเกษตรกรรม  
   (ตวัอยา่งเช่น ท าสวน  ท าไร่  ท านา) 
   อาชีพคา้ขาย , อาชีพรับจา้งทัว่ไป ฯลฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้กองทุนฯ / ผู้สัมภาษณ ์
  
    ผ่าน  เห็นสมควรให้กู้ยืม เพราะ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
            
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ผ่าน  เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ................................................กรรมการสัมภาษณ ์
                (.......................................................) 

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1” 

ของผูย้ืน่ค  าขอกู ้

มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 
EASTERN  ASIA  UNIVERSITY 
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แบบค าขอกู้ยืมเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ. – กรอ.) 
ประจ าปีการศึกษา  2561 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 
 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
 

1.   ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                        วันเดือนปีเกิด      /               /            อาย ุ              ปี      
      สัญชาต ิ  เชื้อชาติ           เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               รหสัประจ าตัวนักศึกษา_______________     
      นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ช้ันปีท่ี           คณะ                   สาขา                        
      
2. ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)            
               
 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน             
        E-Mail                                                                                   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได_้_____________________   
                                                    
4.  ส าเร็จการศึกษาช้ัน        ม.6       ปวช.      ปวส.      กศน.    จากสถานศึกษา (ระบุชื่อโรงเรียน) __________________________ 
      แผนการเรียน_______________________ เกรดเฉลี่ยสะสม________________ ส าเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา___________ 
 
5.      เคยได้รับทุนการศึกษา (กรอกข้อมูลในตาราง)         ไม่เคยได้รบัทุนการศึกษา    

 
ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 

    
    
    
    
 
6.        ไม่เคยกู้ยมืเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
กู้ครั้งท่ี ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีท่ี ช่ือสถานศึกษา จังหวัด วงเงินกู้ 
       
       
       
       
       
       
 
               

สพศ.ทส. 01 / กยศ.-กรอ. 101-1  
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7. ช่ือ-สกุล  บิดา                            อาย ุ        ปี      ยังมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม 
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน____________________________________จบการศึกษาช้ันสูงสุด ระดับ____________________ 
     จากสถานศึกษา_________________________________จังหวัด___________________________________________ 
 อาชีพ                   รับราชการ ต าแหน่ง     สถานท่ีท างาน    
         พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหนง่    สถานท่ีท างาน    
                           ลูกจ้างเอกชน   ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน___________________ 
                  ค้าขาย   โดยเป็น          เจ้าของร้าน        เช่าร้าน         หาบเร่       แผงลอย             
         ลักษณะสินค้า          
                           รับจ้าง (อาชีพอิสระ)  ระบุอาชีพโดยสังเขป       
                           เกษตรกร  ประเภท       ท านา  จ านวน...........ไร่           ท าสวน...................จ านวน..............ไร่ 
                                                             ท าไร่   จ านวน...........ไร่           ท าประมง................ 
         * โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม       ไร ่      เช่าท่ี  รวม         ไร ่
                     อื่น ๆ ระบุ          
 รายได้เฉพาะบิดา  ต่อเดือน                        บาท รวมเป็นรายได้ต่อปี                            บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีติดต่อได้)             
         โทรศัพท ์      
 
8. ช่ือ-สกุล  มารดา                   อาย ุ        ปี        ยังมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม 
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน        
 จบการศึกษาช้ันสูงสดุ ระดับ  จากสถานศึกษา              จังหวัด                                
 อาชีพ                 รับราชการ ต าแหน่ง     สถานท่ีท างาน    
       พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน    
                         ลูกจ้างเอกชน        ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน    
                ค้าขาย   โดยเป็น      เจ้าของร้าน       เช่าร้าน         หาบเร่       แผงลอย             
       ลักษณะสินค้า          
                         รับจ้าง (อาชีพอิสระ)  ระบุอาชีพโดยสังเขป       
                          เกษตรกร  ประเภท        ท านา   จ านวน...........ไร่          ท าสวน...................จ านวน..............ไร่ 
                                                             ท าไร่   จ านวน...........ไร่           ท าประมง................ 
         * โดย        เป็นเจ้าของที่ดิน รวม       ไร ่      เช่าท่ี  รวม         ไร ่
                        อื่น ๆ ระบุ         
 รายได้เฉพาะมารดา  ต่อเดือน                    บาท  รวมเป็นรายได้ต่อปี                            บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้)             
         โทรศัพท ์      
 
9. สถานภาพสมรสของ บิดา  – มารดา          จดทะเบียนสมรส        ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
       อยู่ด้วยกัน         หย่า (นักศึกษาอยู่กับ).......................................            ถึงแก่กรรม  ระบุ................................ 
       แยกกันอยู่  (ไม่ไดต้ิดต่อ) นักศึกษาอยู่กับ ..........................................        อื่นๆ ระบุ............................................ 
  
 
 
 
 
 
 

สพศ.ทส. 01 / กยศ. กรอ. 101-2 
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10. พี่น้องร่วมบิดามารดา รวมผู้ขอกู้ยืม มี  คน  ชาย  คน  หญิง  คน  ข้าพเจ้าเป็นคนท_ี_______________ 
      พี่น้องก าลังศึกษาอยู ่รวมผู้กูข้อกู้ยืม   จ านวน  คน คือ 

คนท่ี เพศ อาย ุ ช้ันปีท่ี สถาบันการศึกษา 
     
     
     
     
     

 
11.  พีแ่ละน้อง ของข้าพเจ้าที่ท างานประกอบอาชีพแล้ว  รวม  คน (เรียงตามล าดับอายุ) ดังนี้ 

คนท่ี เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา ช่ือ – สกุล สถานท่ีท างาน รายได้เดือนละ 
       
       
       
       
       

 
 
ในกรณีที่นักศึกษาผู้กู้ยมื สมรสแล้ว จะถือว่า คู่สมรสคอื ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ ของนักศกึษาผู้ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงิน 
12.  คู่สมรสข้าพเจ้า (ถ้าม)ี ช่ือ_________________________       ถึงแก่กรรม            ยังมีชีวิตอยู่       อายุ ___________ปี 
       เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน__________________________________________________________________________ 
       จบการศึกษาข้ันสูงสดุ____________________________จากสถาบันการศึกษา____________________________________ 
        อาชีพ                 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง       
  หน้าท่ี           
                             ค้าขาย โดยเป็น        เจ้าของร้าน          หาบเร่          เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า          
    รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)         
    เกษตรกร  ประเภท          
   โดย          เป็นเจ้าของที่ดิน รวม       ไร ่        เช่าท่ี  รวม                  ไร ่
   รายได้ปลีะ    บาท  (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
   ที่อยู่ปัจจุบัน              
           โทรศัพท.์      
 
13. ข้าพเจ้าไดร้ับการอุปการะคา่ใช้จ่าย (นอกเหนือจากค่าเลา่เรยีน) เดอืนละ               บาท 

จาก นาย/นาง/นางสาว___________________________________ มีความสัมพันธ์กับข้าพเจา้ โดยเป็น______________                      
 

 
 
 
 
 
 

สพศ.ทส. 01 / กยศ. กรอ. 101-3  
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14. ผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ใช่ บิดา มารดา นักศึกษา ใหบุ้คคลอื่นเป็นผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ เช่น พี่ , ป้า , น้า , อา ,  ลุง ,  ปู่ ,  ย่า ,  ตา ,  ยาย) 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                            อาย ุ           ปี มีความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องเป็น   

       สถานะภาพ         สมรส         โสด       อยู่ด้วยกัน        แยกกันอยู่ตามอาชีพ       หย่า     
   เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน           
   จบการศึกษาช้ันสูงสุด   จากสถานศึกษา           จังหวัด          
   อาชีพ                รับราชการ ต าแหน่ง     สถานท่ีท างาน    
         พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหนง่    สถานท่ีท างาน    
                          ลูกจ้างเอกชน      ต าแหน่ง    สถานท่ีท างาน    
                 ค้าขาย   โดยเป็น               เจ้าของร้าน              เช่าร้าน                หาบเร่            แผงลอย             
        ลักษณะสินค้า          
                          รับจ้าง (อาชีพอิสระ)  ระบุอาชีพโดยสังเขป       
                          เกษตรกร  ประเภท          ท านา   จ านวน...........ไร่           ท าสวน...................จ านวน..............ไร่ 
                                                                   ท าไร่   จ านวน...........ไร่            ท าประมง................ 
     * โดย    เป็นเจ้าของที่ดิน รวม       ไร ่      เช่าท่ี  รวม         ไร ่
                        อื่น ๆ ระบุ         
 รายได้เฉพาะผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ  ต่อเดือน                                   บาท  รวมเป็นรายได้ต่อปี                               บาท 
(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้)             
         โทรศัพท.์      
   

15. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์จะขอกู้ยมืเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
15.1 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา*                หน่วย : บาท 

รายการ ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3 รวม 
15.1.1 ค่าเล่าเรียนตามทีส่ถานศึกษาเรียกเก็บ 
 

  -  

15.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่ 
           สถานศึกษาเรียกเก็บ 

- - - - 

         15.1 รวม  

15.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก ่ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)                                               
โดยให้กู้ตามวงเงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา * 

 

15.2.1 ค่าครองชีพ  เดือนละ______________ บาท  เป็นเวลา __________________เดือน 
 

  

                                                                                              15.1  และ  15.2  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (บาท) 

 

 

         หากข้าพเจ้าได้รับการพจิารณาให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบกิจ่ายเงนิจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
สาขา_______________________________________จังหวัด______________________________ 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้  เป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ   
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพ่ือ ประกอบการพิจารณาแล้ว  จ านวน      รายการ 
          

          ลงชื่อ………………………………………………………นักศึกษา 
                 (……………………………………….……………) 
                         วันท่ี……….เดือน…………….….พ.ศ…………… 
* ตามทีร่ะบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรือ่ง ก าหนดขอบเขตการให้กูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาประจ าปีการศึกษาน้ันๆ 

สพศ.ทส. 01 / กยศ. กรอ. 101-4  
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แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง ท่ีอยูอ่าศยัของบิดา-มารดา หรือ ผูป้กครองของ นาย / นาง / นางสาว      
นกัศึกษาชั้นปีท่ี  คณะ    สาขา        
ช่ือเจา้ของบา้น             
ท่ีอยู ่: บา้นเลขท่ี   หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย    ถนน     
แขวง/ต าบล     เขต/อ าเภอ    จงัหวดั     
รหสัไปรษณีย ์   หมายเลขโทรศพัท ์         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ใหเ้ขียนดว้ยปากกาสีน ้ าเงินเท่านั้น  หา้มใชดิ้นสอ) 

สพศ.ทส. 01 / กยศ. กรอ. 101-5 
 

เร่ิมจาก  อ าเภอ – ต าบล – หมู่บ้าน – ถนน – ซอย  ระบุหลกักโิลเมตรให้ใกล้เคยีงความจริง ทางแยกต่างๆ ระบุให้ชัดเจน 
เช่น  ใกล้ร้านค้า  ส่วนราชการ หรือ สถานที่ๆ  เป็นทีรู้่จกัในละแวกนั้น 

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งทีอ่ยู่อาศัยนี ้ ต้องเป็นทีอ่ยู่อาศัยจริง 
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                                                                                                         วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ..................... 
 

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

สถานท่ีท างาน..........................................................................เลขท่ี.................หมู่.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................
ต  าบล/แขวง.......................................อ  าเภอ/เขต...................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์.......................... 

ขอรับรองวา่ (นาย/นาง/นางสาว) .................. .................................................... ผู้ขอกู้ยมืเงิน  ประกอบอาชีพ............... .................................................................. 
สถานท่ีท างาน..........................................................................เลขท่ี.................หมู่.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................
ต  าบล/แขวง.......................................อ  าเภอ/เขต...................................จงัหวดั........... ........................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์.......................... 
 คู่สมรสของผูข้อกูย้มืเงิน            ถึงแก่กรรม            ยงัมีชีวิตอยู ่      ประกอบอาชีพ.... ............................ สถานท่ีท างาน.... ........................................... 
เลขท่ี...........หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน...................ต  าบล/แขวง.......................อ  าเภอ/เขค....................จงัหวดั.......................มีรายไดปี้ละ....... บาท 
  

บิดา ของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ..................................................................................................          ถึงแก่กรรม            ยงัมีชีวิตอยู ่

ประกอบอาชีพ...........................................สถานท่ีท างาน...........................................................เลขท่ี................หมู.่..............ตรอก/ซอย.........................................
ถนน..........................................ต  าบล/แขวง....................................อ  าเภอ/เขต...............................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์..............................
โทรศพัท.์...................................................มีรายได้ปีละ.................................................บาท (ไม่รวมรายได้ของมารดา) 

มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ................................................................................................        ถึงแก่กรรม            ยงัมีชีวิตอยู ่

ประกอบอาชีพ...........................................สถานท่ีท างาน...........................................................เลขท่ี................หมู.่..............ตรอก/ซอย.........................................
ถนน..........................................ต  าบล/แขวง....................................อ  าเภอ/เขต...............................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์..............................
โทรศพัท.์...................................................มีรายได้ปีละ.................................................บาท (ไม่รวมรายได้ของบิดา) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยนืยนัว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัว่าได้มีการรับรองข้อความอนัเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายนิยอม
รับผดิชอบต่อความเสียหายที่อาจเกดิขึน้แก่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

พร้อมนีข้้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลงัฐานพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ    

 

หมายเหตุ : การรับรองรายไดข้องครอบครัวให้บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง                    ลงช่ือ........................................................................ผู้รับรองรายได้ 

1.เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ                                       (.........................................................................) 
   ตามพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ.2542                    ต  าแหน่ง....................................................................  
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                                   

 3.หวัหนา้สถานศึกษาท่ีผูข้อกูย้มืเงินศึกษาอยู ่
 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน  (ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.) 

กรณทีี่ไม่ใช่  บิดา มารดา นักศึกษาให้บุคคลอืน่เป็นผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ เช่น พี ่, ป้า , น้า , อา ,  ลุง ,  ปู่ ,  ย่า ,  ตา ,  ยาย) 
 (ให้กรอกข้อมูลเฉพาะข้อมูลของผู้ปกครอง) 

 

         ผู้ปกครอง (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา) ช่ือ.....................................................................  ..............ประกอบอาชีพ.............................................................................. 

สถานท่ีท างาน.......................................................................................................เลขท่ี.....................หมู.่.....................ตรอก/ซอย.................................................. 

ถนน.....................................................ต  าบล/แขวง.........................................อ  าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั......................................................... 

รหสัไปรษณีย.์.....................................โทรศพัท.์........................................ ................  มรีายได้ปีละ.................................................บาท  

 

เอกสารฉบบันี ้ห้ามมรีอยลบลคิวดิ (ถ้าเขียนผดิ ให้ผู้รับรองรายได้ เป็นผู้เซ็นช่ือก ากบัแก้ไข เท่านั้น!) 

ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอสิระ  
เช่น คา้ขาย , รับจา้ง , เกษตรกรรม 
และอ่ืนๆ รวมถึง ผูไ้ม่ประกอบอาชีพ  
ไม่ท  างาน และไม่มีรายได ้หรือ ตกงาน 

  

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ. 102 
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           วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ..................... 
 

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

สถานท่ีท างาน..........................................................................เลขท่ี.................หมู่.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................
ต  าบล/แขวง.......................................อ  าเภอ/เขต...................................จงัหวดั.......................... .........รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์.......................... 

ขอรับรองวา่ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................... ผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คนื  ประกอบอาชีพ................................................. 
สถานท่ีท างาน..........................................................................เลขท่ี.................หมู่.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................
ต  าบล/แขวง.......................................อ  าเภอ/เขต...................................จงัหวดั................ ...................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์.......................... 
 คู่สมรสของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คนื         ถึงแก่กรรม          ยงัมีชีวิตอยู ่ ประกอบอาชีพ..................... สถานท่ีท างาน.... ........................... 
เลขท่ี...........หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน...................ต  าบล/แขวง.......................อ  าเภอ/เขต....................จงัหวดั.......................มีรายไดปี้ละ....... บาท 
  

บิดา ของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ช่ือ...........................................................................................          ถึงแก่กรรม            ยงัมีชีวิตอยู ่

ประกอบอาชีพ...........................................สถานท่ีท างาน...........................................................เลขท่ี................หมู.่..............ตรอก/ซอย.........................................
ถนน..........................................ต  าบล/แขวง....................................อ  าเภอ/เขต...............................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์..............................
โทรศพัท.์...................................................มีรายได้ปีละ.................................................บาท (ไม่รวมรายได้ของมารดา) 

มารดา ของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ช่ือ.......................................................................................          ถึงแก่กรรม            ยงัมีชีวิตอยู ่

ประกอบอาชีพ...........................................สถานท่ีท างาน...........................................................เลขท่ี................หมู.่..............ตรอก/ซอย.........................................
ถนน..........................................ต  าบล/แขวง....................................อ  าเภอ/เขต...............................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์..............................
โทรศพัท.์...................................................มีรายได้ปีละ.................................................บาท (ไม่รวมรายได้ของบิดา) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยนืยนัว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัว่าได้มีการรับรองข้อความอนัเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายนิยอม
รับผดิชอบต่อความเสียหายที่อาจเกดิขึน้แก่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาในฐานะผู้บริหารกองทุนเงนิกู้ยมืเพือ่การศึกษาที่ผูกกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

พร้อมนีข้้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลงัฐานพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
  
หมายเหตุ : การรับรองรายไดข้องครอบครัวให้บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง                    ลงช่ือ........................................................................ ผู้รับรองรายได้ 

1.เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ                                       (.........................................................................) 
   ตามพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ.2542                    ต  าแหน่ง....................................................................  
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                                   

 3.หวัหนา้สถานศึกษาท่ีผูข้อกูย้มืเงินศึกษาอยู ่

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม กรอ.) 

กรณี นักศึกษาไม่มีท้ังบิดา และมารดาเป็นผู้ปกครอง โดยมีญาติ เช่น ปู่ ย่า ลุง ป้า ฯลฯ เป็นผู้ปกครองแทน  (ให้กรอกข้อมูลเฉพาะข้อมูลของผู้ปกครอง) 
 

        มี ผู้ปกครอง (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา) ช่ือ...................................................................................ประกอบอาชีพ.............................................................................. 

สถานท่ีท างาน............................................................................ ...........................เลขท่ี.....................หมู.่.....................ตรอก/ซอย.................................................. 

ถนน.....................................................ต  าบล/แขวง.........................................อ  าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั......................................................... 

รหสัไปรษณีย.์.....................................โทรศพัท.์........................................................   มรีายได้ปีละ.................................................บาท  

 

เอกสารฉบบันี ้ห้ามมรีอยลบลคิวดิ (ถ้าเขียนผดิ ให้ผู้รับรองรายได้ เป็นผู้เซ็นช่ือก ากบัแก้ไข เท่านั้น!) 

  

ส าหรับผูรั้บรองลงนาม 

กรอ. 
 


