
 
 

ส ำหรับผู้รับรองลงนำม 
กรอ. 

หนังสือรับรองข้อมูลเพ่ิมเติมของครอบครัวผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
 

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

 ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................................... ต ำแหน่ง ………..………………….………….……………………
สถำนที่ท ำงำน ...................................................................... เลขที่ .................. หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ..................................................... 
ถนน ........................................................ต ำบล/แขวง .............................................................. อ ำเภอ/เขต .................................................... 
จังหวัด ....................................................รหัสไปรษณีย์ ............................................................. โทรศัพท์ ........................................................ 
ขอรับรองข้อมูลเพิ่มเติมของครอบครัว (ผู้ขอรับทุนแบบต้องใช้คืน) ....................................................................................... เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ดังนี้ 
 

1. ....................................................................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................................................................................................... 
5. ....................................................................................................................................................................................................... 
6. ....................................................................................................................................................................................................... 
7. ....................................................................................................................................................................................................... 
8. ....................................................................................................................................................................................................... 
9. ....................................................................................................................................................................................................... 

 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองด้วยข้อควำม                  
อันเป็นเท็จ  ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
 
 
 

(ลงชื่อ)…….........................…………………….  
        (...........................………………………..) 
ต ำแหน่ง............................................................... 
 

หมายเหตุ : กำรรับรองรำยได้ของครอบครัวใหบุ้คคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 
 1. เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หรือเจำ้หน้ำท่ีของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
 2. สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร หรือผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพหมำนคร 
 3. หัวหน้ำสถำนศึกษำที่ผู้ขอกู้ยมืศึกษำอยู่ 
 4. หนังสือรับรองนี้ ต้องเขียนข้อควำมด้วยลำยมือเดียวกันทั้งฉบับ หรอืพิมพ์ โดยไม่มีกำรขดู ลบ ขีด ฆ่ำ หรือใช้น้ ำยำลบค ำผิด 
 5. ผู้รับรองรำยได้ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำข้ำรำชกำร(ท่ีไม่หมดอำยุ) และส ำเนำทะเบยีนบ้ำน พร้อมท้ังรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย

ลำยมือตนเอง อย่ำงละ 1 ฉบับ (กรณีเป็นคนเดยีวกับผู้รบัรองรำยได ้ให้ใช้เอกสำรชุดเดียวกัน) 
 6. กำรรับรองข้อมูลเพิ่มเติมประกอบหนังสือรับรองรำยได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ เป็นกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกำรพิจำรณำ

คัดเลือกผู้มีสิทธิกู้ยืม ผู้รับรองข้อมูลเพิ่มเติมต้องให้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริง สามารถดตัูวอย่างในการรับรองข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก
ตารางข้อมูลเพ่ิมเติมฯ ด้านหลังของเอกสารฉบับนี้ 

  



 
ตารางรับรองข้อมูลเพ่ิมเติม ประกอบหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอรับทุนแบบต้องใช้คืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ตัวอย่างรายการรับรองข้อมูลเพิ่มเตมิ ตัวอย่างรายการรับรองข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 

ส่วนที่ 1 ผู้ขอกู ้
101 ผู้ขอกู้ท ำงำนประจ ำ ที่ ...................................................... มีรำยได้ต่อเดือน 

ประมำณ .................. บำท 
102 ผู้ขอกู้ท ำงำนเป็นรำยวัน ที่ ................................................ มีรำยได้ต่อเดือน 

ประมำณ .................. บำท 
103 ผู้ขอกู้ท ำงำนเป็นรำยชั่วโมง ที่ ............................................ มีรำยได้ต่อเดือน 

ประมำณ .................. บำท 
104 ผู้ขอกู้ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตวั  คือ ........................ มีรำยได้ต่อเดือน 

ประมำณ .................. บำท 
105 ผู้ขอกู้ยังไม่ได้ประกอบอำชีพ 
106 ผู้ขอกู้อำศัยเงินจำกกองทุน กยศ. ช่วยส่งเสียในด้ำนกำรศึกษำ 
107 ผู้ขอกู้เป็นบุตรรำชกำรคนที่ 3 จึงไม่สำมำรถเบิกค่ำเล่ำเรียนได้ 
108 ผู้ขอกู้เป็นโสด 
109 ผู้ขอกู้สมรสแล้ว โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
110 ผู้ขอกู้แยกทำงกบัคู่สมรส โดยไม่ได้จดทะเบียนหยำ่ 
 

ส่วนที่ 2 ครอบครัวของผู้ขอกู้ 
201 บิดำ มำรดำของผู้ขอกู้ช่วยกันประกอบอำชีพมีรำยได้รวมกัน 
202 บิดำ มำรดำของผู้ขอกู้ย้ำยถิ่นฐำนมำประกอบอำชีพ ณ ภูมิล ำเนำของผู้

รับรองรำยได้ 
203 บิดำ มำรดำของผู้ขอกู้ขำดกำรติดต่อทั้งคู่ โดยที่ผู้ขอกู้ไม่สำมำรถติดต่อได้ 
204 บิดำ มำรดำของผู้ขอกู้เสียชีวิตแล้วทั้งคู่  และไม่มีเอกสำรยืนยันกำรเสียชีวิต 
205 บิดำ มำรดำของผู้ขอกู้อยู่ด้วยกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
206 บิดำ มำรดำของผู้ขอกู้แยกทำงกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่ำจริง 
207 บิดำ มำรดำของผู้ขอกู้แยกกันอยู่ เพื่อประกอบอำชีพ 
208 บิดำ มำรดำของผู้ขอกู้ ร่วมกันส่งเสียอุปกำระด้ำนกำรเงินจริง 
209 บิดำ มำรดำของผู้ขอกู้ ไม่ได้ส่งเสียอุปกำระทำงด้ำนกำรเงินใดๆ ทั้งสิ้น 
210 ผู้ขอกู้อำศัยอยู่กับบิดำ มำรดำ 
211 ผู้ขอกู้อำศัยอยู่กับบิดำ โดยที่มำรดำแยกทำงไป 
212 ผู้ขอกู้อำศัยอยู่กับมำรดำ โดยที่บิดำแยกทำงไป 
 

ส่วนที่ 3 บิดา 
301 บิดำของผู้ขอกู้ได้ยำ้ยถิ่นฐำนมำประกอบอำชีพ ณ ภูมิล ำเนำของผู้รับรอง

รำยได้ 
302 บิดำของผู้ขอกู้ส่งเสียอุปกำระดำ้นกำรเงินแต่เพียงผู้เดียว 
303 บิดำของผู้ขอกู้ไม่ได้ประกอบอำชพีเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ใดๆ ทั้งสิ้น 
304 บิดำของผู้ขอกู้มีควำมทุพพลภำพ ไม่สำมำรถประกอบอำชพีได้ 
305 บิดำของผู้ขอกู้ท ำงำนต่ำงประเทศ จึงไม่สำมำรถติดต่อได้ 
306 บิดำของผู้ขอกูข้ำดกำรติดต่อ โดยที่ผู้ขอกู้ไม่สำมำรถติดต่อได้ 
307 บิดำของผู้ขอกูถู้กจองจ ำ 
308 บิดำของผู้ขอกู้เป็นพระภกิษ ุ
309 บิดำของผู้ขอกู้เสียชวีิต และผู้ขอกู้ไม่มีเอกสำรยืนยันกำรเสียชีวิตของบิดำ 
310 บิดำของผู้ขอกูป้ระกอบอำชพีเป็นลูกจ้ำงรำยวัน 
311 บิดำของผู้ขอกู้ไม่มีใบรับรองเงินเดือน 
312 บิดำของผู้ขอกู้เป็นคนต่ำงด้ำว จึงไม่มีทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

 

ส่วนที่ 4 มารดา 
401 มำรดำของผู้ขอกู้ได้ยำ้ยถิ่นฐำนมำประกอบอำชีพ ณ ภูมิล ำเนำของผู้รับรอง

รำยได้ 
402 มำรดำของผู้ขอกู้ส่งเสียอุปกำระดำ้นกำรเงินแต่เพียงผู้เดียว 
403 มำรดำของผู้ขอกู้ไม่ได้ประกอบอำชพีเพือ่ก่อให้เกิดรำยได้ใดๆ ทั้งสิ้น 
404 มำรดำของผู้ขอกู้มีควำมทุพพลภำพ ไมส่ำมำรถประกอบอำชีพได้ 
405 มำรดำของผู้ขอกู้ท ำงำนต่ำงประเทศ จึงไม่สำมำรถติดต่อได้ 
406 มำรดำของผู้ขอกูข้ำดกำรติดต่อ โดยที่ผู้ขอกู้ไม่สำมำรถติดต่อได ้
407 มำรดำของผู้ขอกูถู้กจองจ ำ 
408 มำรดำของผู้ขอกู้เป็นแม่ช ี
409 มำรดำของผู้ขอกู้เสียชวีิตแลว้ และผูข้อกู้ไม่มีเอกสำรยืนยันกำรเสียชวีิตของ

มำรดำ 
410 มำรดำของผู้ขอกูป้ระกอบอำชพีเป็นลูกจ้ำงรำยวัน 
411 มำรดำของผู้ขอกู้ไม่มีใบรับรองเงินเดือน 
412 มำรดำของผู้ขอกู้เป็นคนต่ำงด้ำว จึงไม่มทีะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
 

ส่วนที่ 5 ผู้ปกครอง 
501 ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ได้ย้ำยถิ่นฐำนมำประกอบอำชีพ ณ ภูมิล ำเนำของผู้รับรอง

รำยได้ 
502 ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ช่วยส่งเสียอุปกำระทำงด้ำนกำรเงิน 
503 ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ไม่ได้ส่งเสียอุปกำระทำงด้ำนกำรเงิน 
504 ผู้ปกครองของผู้ขอกู้เป็นผู้ส่งเสียอุปกำระทำงด้ำนกำรเงินแต่เพียงผู้เดียว 
505 ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ไม่ได้ประกอบอำชพีเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ใดๆ ทั้งสิ้น 
506 ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ไม่ได้ประกอบอำชพีแต่มีรำยได้จำกญำติพี่นอ้ง 
507 ผู้ปกครองของผูข้อกู้ประกอบอำชีพเป็นลูกจ้ำงรำยวัน 
508 ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ไม่มีใบรับรองเงินเดือน 
 

ส่วนที่ 6 คู่สมรส 
601 คู่สมรสของผู้ขอกู้คือ ........................................................................  
602 คู่สมรสของผู้ขอกู้ไม่ได้ประกอบอำชีพ เพื่อก่อให้เกิดรำยได้ใดๆ ทั้งสิ้นจริง 
603 คู่สมรสของผู้ขอกู้ประกอบอำชีพ .................................................................. ที่ 

..................................................................................... ไม่มีใบรับรองเงินเดือน 
มีรำยได้ต่อเดือน ประมำณ ............................. บำท 

 
 

ให้น าข้อความในหน้า 2 หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ไปเขยีนด้วยลายมือ
เดียวกันทั้งฉบบัหรือพิมพ์เป็นข้อๆ ในหน้า 1 ตามความเป็นจริง 

 


