
 

 

                               กยศ.102 (เพิ่มเติม) 
 

หนังสือรับรองขอมูลเพิ่มเติมของครอบครัวผูขอกู 

 

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

ขาพเจา ........................................................................................................... ตําแหนง ………..………………….………….……………………

สังกัด .................................................................................  สถานที่ทํางาน ....................................................................................................... 

เลขที่ ............ หมูที่ .......... ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ....................................ตําบล/แขวง ............................................... 

อําเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย .................... โทรศพัท .......................  

ขอรับรองขอมูลเพิ่มเติมของครอบครัว (ผูขอกู) ....................................................................................... เพ่ือประกอบการพิจารณา                 

คัดเลือกผูมีสิทธิ์กูยืม ดังนี้ 
 

1. ....................................................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................................................................................... 

6. ....................................................................................................................................................................................................... 

7. ....................................................................................................................................................................................................... 

8. ....................................................................................................................................................................................................... 

9. ....................................................................................................................................................................................................... 
 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองดวยขอความ                 

อันเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 

 

 

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

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

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

หมายเหต ุ: 1. คุณสมบัติของผูรับรองขอมูลเพ่ิมเดิม 

1.1 เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรฐัผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  

 พ.ศ.2542  

1.2 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

1.3 หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูกําลังศึกษาอยู 

   (พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี หรือขาราชการการเมืองไมสามารถรับรองได) 

 2. หนังสือรับรองนี้ ตองเขียนขอความดวยลายมือเดียวกันทั้งฉบับ หรอืพิมพ โดยไมมีการขูด ลบ ขีด ฆา หรือใชนํ้ายาลบคําผิด 

 3. ผูรับรองรายไดตองแนบสําเนาบัตรประจาํขาราชการ(ทีไ่มหมดอายุ) และสําเนาทะเบยีนบาน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตองดวย

ลายมือตนเอง อยางละ 1 ฉบับ (กรณีเปนคนเดยีวกับผูรบัรองรายได ใหใชเอกสารชุดเดียวกัน) 

 4. การรับรองขอมูลเพ่ิมเติมประกอบหนังสือรบัรองรายไดของครอบครัวผูขอกู เปนการใหขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู

มีสิทธิกูยืม ผูรับรองขอมูลเพ่ิมเติมตองใหขอมูลตามความเปนจริง สามารถดูตัวอยางในการรับรองขอมูลเพิ่มเติมไดจากตารางขอมูลเพิ่มเติมฯ 

ดานหลังของเอกสารฉบับนี ้



 

ตารางรับรองขอมูลเพิ่มเติม ประกอบหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ตัวอยางรายการรับรองขอมูลเพิ่มเตมิ ตัวอยางรายการรับรองขอมูลเพิ่มเตมิ 
 

สวนที่ 1 ผูขอกู 

101 ผูขอกูทํางานประจํา ที่ ...................................................... มีรายไดตอเดือน 

ประมาณ .................. บาท 

102 ผูขอกูทํางานเปนรายวัน ที่ ................................................ มรีายไดตอเดือน 

ประมาณ .................. บาท 

103 ผูขอกูทํางานเปนรายชั่วโมง ที่ ............................................ มีรายไดตอเดือน 

ประมาณ .................. บาท 

104 ผูขอกูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตวั  คอื ........................ มีรายไดตอเดือน 

ประมาณ .................. บาท 

105 ผูขอกูยังไมไดประกอบอาชีพ 

106 ผูขอกูอาศยัเงินจากกองทุน กยศ. ชวยสงเสียในดานการศึกษา 

107 ผูขอกูเปนบุตรราชการคนที่ 3 จึงไมสามารถเบิกคาเลาเรียนได 

108 ผูขอกูเปนโสด 

109 ผูขอกูสมรสแลว โดยไมไดจดทะเบียนสมรส 

110 ผูขอกูแยกทางกบัคูสมรส โดยไมไดจดทะเบียนหยา 
 

สวนที่ 2 ครอบครัวของผูขอกู 

201 บิดา มารดาของผูขอกูชวยกันประกอบอาชีพมีรายไดรวมกัน 

202 บิดา มารดาของผูขอกูยายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพ ณ ภูมิลําเนาของผู

รับรองรายได 

203 บิดา มารดาของผูขอกูขาดการติดตอทั้งคู โดยที่ผูขอกูไมสามารถติดตอได 

204 บิดา มารดาของผูขอกูเสียชีวิตแลวทั้งคู  และไมมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิต 

205 บิดา มารดาของผูขอกูอยูดวยกัน โดยไมไดจดทะเบียนสมรส 

206 บิดา มารดาของผูขอกูแยกทางกัน โดยไมไดจดทะเบียนหยาจริง 

207 บิดา มารดาของผูขอกูแยกกันอยู เพื่อประกอบอาชีพ 

208 บิดา มารดาของผูขอกู รวมกันสงเสียอุปการะดานการเงินจริง 

209 บิดา มารดาของผูขอกู ไมไดสงเสียอุปการะทางดานการเงินใดๆ ทั้งสิ้น 

210 ผูขอกูอาศัยอยูกับบิดา มารดา 

211 ผูขอกูอาศัยอยูกับบิดา โดยที่มารดาแยกทางไป 

212 ผูขอกูอาศัยอยูกับมารดา โดยที่บิดาแยกทางไป 
 

สวนที่ 3 บิดา 

301 บิดาของผูขอกูไดยายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพ ณ ภูมิลําเนาของผูรบัรอง

รายได 

302 บิดาของผูขอกูสงเสียอุปการะดานการเงนิแตเพียงผูเดียว 

303 บิดาของผูขอกูไมไดประกอบอาชพีเพ่ือกอใหเกิดรายไดใดๆ ทั้งสิ้น 

304 บิดาของผูขอกูมีความทุพพลภาพ ไมสามารถประกอบอาชพีได 

305 บิดาของผูขอกูทาํงานตางประเทศ จึงไมสามารถติดตอได 

306 บิดาของผูขอกูขาดการติดตอ โดยที่ผูขอกูไมสามารถติดตอได 

307 บิดาของผูขอกูถูกจองจํา 

308 บิดาของผูขอกูเปนพระภกิษ ุ

309 บิดาของผูขอกูเสียชวีิต และผูขอกูไมมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตของบิดา 

310 บิดาของผูขอกูประกอบอาชพีเปนลูกจางรายวัน 

311 บิดาของผูขอกูไมมีใบรับรองเงนิเดือน 

312 บิดาของผูขอกูเปนคนตางดาว จึงไมมีทะเบียนบานและบัตรประจาํตัว

ประชาชน 

 

สวนที่ 4 มารดา 

401 มารดาของผูขอกูไดยายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพ ณ ภูมิลาํเนาของผูรบัรอง

รายได 

402 มารดาของผูขอกูสงเสียอุปการะดานการเงินแตเพียงผูเดียว 

403 มารดาของผูขอกูไมไดประกอบอาชพีเพ่ือกอใหเกิดรายไดใดๆ ทั้งส้ิน 

404 มารดาของผูขอกูมีความทุพพลภาพ ไมสามารถประกอบอาชีพได 

405 มารดาของผูขอกูทาํงานตางประเทศ จึงไมสามารถติดตอได 

406 มารดาของผูขอกูขาดการติดตอ โดยที่ผูขอกูไมสามารถติดตอได 

407 มารดาของผูขอกูถูกจองจํา 

408 มารดาของผูขอกูเปนแมช ี

409 มารดาของผูขอกูเสียชวีิตแลว และผูขอกูไมมีเอกสารยืนยันการเสียชวีิตของ

มารดา 

410 มารดาของผูขอกูประกอบอาชพีเปนลูกจางรายวัน 

411 มารดาของผูขอกูไมมีใบรับรองเงนิเดือน 

412 มารดาของผูขอกูเปนคนตางดาว จึงไมมทีะเบียนบานและบัตรประจาํตัว

ประชาชน 
 

สวนที่ 5 ผูปกครอง 

501 ผูปกครองของผูขอกูไดยายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพ ณ ภูมิลําเนาของผูรับรอง

รายได 

502 ผูปกครองของผูขอกูชวยสงเสียอุปการะทางดานการเงิน 

503 ผูปกครองของผูขอกูไมไดสงเสียอุปการะทางดานการเงิน 

504 ผูปกครองของผูขอกูเปนผูสงเสียอุปการะทางดานการเงนิแตเพียงผูเดยีว 

505 ผูปกครองของผูขอกูไมไดประกอบอาชพีเพื่อกอใหเกิดรายไดใดๆ ทั้งสิ้น 

506 ผูปกครองของผูขอกูไมไดประกอบอาชพีแตมีรายไดจากญาติพี่นอง 

507 ผูปกครองของผูขอกูประกอบอาชีพเปนลูกจางรายวัน 

508 ผูปกครองของผูขอกูไมมีใบรับรองเงนิเดือน 
 

สวนที่ 6 คูสมรส 

601 คูสมรสของผูขอกูคอื ........................................................................  

602 คูสมรสของผูขอกูไมไดประกอบอาชีพ เพื่อกอใหเกิดรายไดใดๆ ทั้งสิ้นจริง 

603 คูสมรสของผูขอกูประกอบอาชีพ .................................................................. ที่ 

..................................................................................... ไมมีใบรบัรองเงนิเดือน 

มีรายไดตอเดอืน ประมาณ ............................. บาท 

 

 

ใหนําขอความในหนา 2 หรือขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ไปเขยีนดวยลายมือ

เดียวกนัทั้งฉบบัหรือพิมพเปนขอๆ ในหนา 1 ตามความเปนจริง 

 


