
  
 

แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
 ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
 ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เปน็ความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 
 

โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ (ห้ามมีการขูด ลบ หรือใช้น ้ายาลบคา้ผิดโดยเด็ดขาด) 
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ........../......................./............... อายุ .......... ปี 
สัญชาติ ......................... เชื อชาติ ....................... เลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน ..........................................................................                                                         
นักศึกษาระดับ ......................................................... ชั นปีที่ .................. คณะ ............................................................................. 
สาขาวชิา .............................................................................. คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ ........................... 
รหัสนักศึกษา .............................................. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ……………………………………...…………………..………...…………….... 
e-mail ผู้ขอกู้ยืมเงิน........................................................................................................................................................................ 

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่ .................... หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย .........................................ถนน.............................................. 
ต้าบล/แขวง ................................................... อ้าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์ ............................................................................................................... 

3. ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ...................... หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย ......................................................ถนน..............................................  
ต้าบล/แขวง ................................................... อ้าเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์ ............................................................................................................... 

4. ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   เคยส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก ............................................................................................................................. 
  คณะ ....................................................................................... สาขาวิชา .............................................................................. 

  ไม่เคยส้าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

5.   ไม่เคย ได้รับทุนการศึกษา 
  เคย ได้รับทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จ้านวนเงิน 
    
    
    

6.   ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  เคย กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.   เคย กู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ. 

ครั งที่ ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั นปทีี ่ สถานศึกษา วงเงินกู ้
      
      
      
      
      
      

 

กยศ. 101-1 ประเภทผู้ขอกู้ยืมเงิน (ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 

  รายเก่า ของมหาวิทยาลัย 

  รายเก่า จากสถานศึกษาเดิม        

  รายใหม่ 

 
ตดิรปูถ่าย 

ของผูย้ื่นค าขอกู ้

ขนาด 1 นิ้ว 



  
 

7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะดา้นการเงินจาก………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.................................................................................................................................................... 

8. ข้าพเจ้าได้รับคา่ใช้จา่ยเดือนละ .................... บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
 
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ 
9. บิดาข้าพเจา้ชื่อ ...............................................................................................   ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  อายุ ........... ปี 

เลขที่บัตรประจา้ตัวประชาชน ........................................................................................................................................................    
จบการศึกษาในระดบั................................................ จากสถานศึกษา .......................................................................................... 
อาชีพ   ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ต้าแหน่ง .......................................................................... 

   สถานทีท่้างาน ......................................................................................................................................................... 
    พนักงาน/ลูกจา้งบริษทั ต้าแหนง่ .......................................................................... ................................................ 
   สถานทีท่้างาน ......................................................................................................................................................... 
    ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
   ลักษณะสนิค้า ......................................................................................................................................................... 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน) .................................................................................................................................... 
    เกษตรกร ประเภท ..................................................................................................................................................

   โดยเป็น  เจ้าของที่ดิน  รวม ........................... ไร่  เช่าที่รวม .................................. ไร่ 
    ไม่ประกอบอาชีพ เนื่องจาก .................................................................................................................................... 
 รายได้ปลีะ .......................................... บาท  (หากไม่แนน่อนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........................... หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย .........................................................ถนน.......................................  
 ต้าบล/แขวง ........................................................ อ้าเภอ/เขต .........................................................จังหวัด ................................. 

รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................................... 
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ...........................................................................................   ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  อายุ ........... ปี 

เลขที่บัตรประจา้ตัวประชาชน ........................................................................................................................................................    
จบการศึกษาในระดบั................................................ จากสถานศึกษา .......................................................................................... 
อาชีพ   ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ต้าแหน่ง .......................................................................... 

   สถานทีท่้างาน ......................................................................................................................................................... 
    พนักงาน/ลูกจา้งบริษทั ต้าแหนง่ .......................................................................... ................................................ 
   สถานทีท่้างาน ......................................................................................................................................................... 
    ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
   ลักษณะสนิค้า ......................................................................................................................................................... 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน) .................................................................................................................................... 
    เกษตรกร ประเภท ..................................................................................................................................................

   โดยเป็น  เจ้าของที่ดิน  รวม ........................... ไร่  เช่าที่รวม .................................. ไร่ 
    ไม่ประกอบอาชีพ เนื่องจาก .................................................................................................................................... 
 รายได้ปลีะ .......................................... บาท  (หากไม่แนน่อนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........................... หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย .........................................................ถนน.......................................  
 ต้าบล/แขวง ........................................................ อ้าเภอ/เขต .........................................................จังหวัด ................................. 

รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................................... 
  

กยศ. 101-2 



  
 

11.  สถานภาพสมรสบิดามารดา 
 อยู่ด้วยกัน  หย่า          แยกกันอยู่ตามอาชีพ   
 อ่ืนๆ  ระบุ ……………………….......................…..........................................................................................................………………. 

12. พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) มีทั งหมด ............ คน  เป็นชาย .......... คน เป็นหญิง ............ คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ .......... 

มีพี่น้องก้าลังศึกษาอยู่รวม ................. คน  คือ 
คนที ่ เพศ อายุ ชั นป ี สถานศึกษา 

     
     
     
     
     

 

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้ว หรอืที่ไม่ได้ก้าลังศึกษา  รวม ...................... คน  คือ 
คนที ่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานทีท่้างาน รายได้เดือนละ 

      
      
      
      
      

     

 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บดิา  มารดา)     
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้าชื่อ ...............................................................................  เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น................................. 

เลขที่บัตรประจา้ตัวประชาชน ........................................................................................................................................................    
จบการศึกษาในระดบั................................................ จากสถานศึกษา .......................................................................................... 
อาชีพ   ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ต้าแหน่ง .......................................................................... 

   สถานทีท่้างาน ......................................................................................................................................................... 
    พนักงาน/ลูกจา้งบริษทั ต้าแหนง่ .......................................................................... ................................................ 
   สถานทีท่้างาน ......................................................................................................................................................... 
    ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
   ลักษณะสนิค้า ......................................................................................................................................................... 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน) .................................................................................................................................... 
    เกษตรกร ประเภท ..................................................................................................................................................

   โดยเป็น  เจ้าของที่ดิน  รวม ........................... ไร่  เช่าที่รวม .................................. ไร่ 
    ไม่ประกอบอาชีพ เนื่องจาก .................................................................................................................................... 
 รายได้ปลีะ .......................................... บาท  (หากไม่แนน่อนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........................... หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย .........................................................ถนน.......................................  
 ต้าบล/แขวง ........................................................ อ้าเภอ/เขต .........................................................จังหวัด ................................. 

รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................................... 
  

กยศ. 101-3 



  
 

ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)      
15. คู่สมรสข้าพเจ้าชื่อ .....................................................................................   ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่  อายุ ................ ปี 

เลขที่บัตรประจา้ตัวประชาชน ........................................................................................................................................................    
จบการศึกษาในระดบั................................................ จากสถานศึกษา .......................................................................................... 
อาชีพ   ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ต้าแหน่ง .......................................................................... 

   สถานทีท่้างาน ......................................................................................................................................................... 
    พนักงาน/ลูกจา้งบริษทั ต้าแหนง่ .......................................................................... ................................................ 
   สถานทีท่้างาน ......................................................................................................................................................... 
    ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
   ลักษณะสนิค้า ......................................................................................................................................................... 
    รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน) .................................................................................................................................... 
    เกษตรกร ประเภท ..................................................................................................................................................

   โดยเป็น  เจ้าของที่ดิน  รวม ........................... ไร่  เช่าที่รวม .................................. ไร่ 
รายได้ปลีะ .......................................... บาท  (หากไม่แนน่อนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........................... หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย .........................................................ถนน.......................................  
 ต้าบล/แขวง ........................................................ อ้าเภอ/เขต .........................................................จังหวัด ................................. 

รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................................... 
*********************************************************** 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี  
 ค่าเล่าเรียน    ค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องกับการศึกษา    ค่าครองชีพ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั งหมดนี เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก ่

เอกสำรผู้ขอกู้ยืมเงิน อย่ำงละ 1 ฉบับ 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอำยุ) 
 ใบแสดงผลการศึกษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม)/ส้าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 

เอกสำรที่ต้องเพิ่มเติม (เฉพำะผู้กู้รำยเก่ำ)      
 ข้อมูลการท้าสัญญาของผู้กู้ยืม จากเว็บไซต์  
 https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do ในเมนูที่ 1 ข้อมูลสัญญา  
 แล้วพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ควรพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์แบบ Laser Printer 
 ข้อมูลรายละเอียดแบบยืนยัน จากเว็บไซต์  
 https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do ในเมนูที่ 1 ข้อมูลสัญญา 
 แล้วพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ควรพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์แบบ Laser Printer 
เอกสำรของคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว ทั งที่จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส) อย่ำงละ 1 ฉบับ 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอำยุ) 
 ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) 
 
 

กยศ. 101-4

 
  

https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do
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เอกสำรของบิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง อย่ำงละ 1 ฉบับ 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอำยุ) 
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 
กรณีที่บิดา-มารดาเสียชีวิต ให้แนบส้าเนาใบมรณะบัตรมาแทน หากไม่มีให้ใช้ส้าเนาทะเบียนบ้านที่มีข้อความระบุว่า
“ตาย” หรือขอใบรับรองการตาย ณ ที่ว่าการอ้าเภอ โดยอนุโลม 
เอกสำรประกอบกำรรับรองรำยได้ อย่ำงละ 1 ฉบับ 
 มีรายได้ประจ้า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 
 ไม่มีรายได้ประจ้า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) พร้อมเอกสารดังนี  

 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอำยุ) 
คุณสมบัติของผู้รับรองรำยได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ้าเหน็จบ้านาญ  

 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ก้าลังศึกษาอยู่ 
 หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์แนะแนว หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำ (กยศ.103) 
 แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อำศัย พร้อมรูปถ่ำยที่อยู่อำศัยของบิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ ว 

 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................................ผู้ขอกู้ยืม 
 (..........................................................................) 

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

กยศ. 101-5 



 

 

หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกู 

ประจําปการศึกษา 2563 

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

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

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

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

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

ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................ผูขอกูยืมเงิน  

ประกอบอาชีพ ...................................................................................... สถานที่ทํางาน ..................................................................................... 

เลขที่ ............................. หมูที่ .................. ตรอก/ซอย ......................................................... ถนน .................................................................. 

ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .............................................................. 

รหัสไปรษณีย ............................................ โทรศัพท ...............................................................มีรายไดปละ ............................................. บาท 

 คูสมรสของผูขอกูยืมเงิน     ถึงแกกรรม   ยังมีชีวติอยู ประกอบอาชีพ .................................................................................... 

สถานทีท่ํางาน ..................................................................................... เลขที่ ............................. หมูที่ .................. ตรอก/ซอย ....................... 

ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................... 

รหัสไปรษณีย .......................... โทรศัพท ............................................ มีรายไดปละ ................................................................................. บาท 

 บิดาของผูขอกูยืมเงิน      ถึงแกกรรม    ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ ...................................................................................... 

สถานทีท่ํางาน ..................................................................................... เลขที่ ............................. หมูที่ .................. ตรอก/ซอย ....................... 

ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................... 

รหัสไปรษณีย .......................... โทรศัพท ............................................ มีรายไดปละ ................................................................................. บาท 

 มารดาของผูขอกูยืมเงิน      ถึงแกกรรม    ยังมีชีวติอยู ประกอบอาชีพ ................................................................................... 

สถานทีท่ํางาน ..................................................................................... เลขที่ ............................. หมูที่ .................. ตรอก/ซอย ....................... 

ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................... 

รหัสไปรษณีย .......................... โทรศัพท ............................................ มีรายไดปละ ................................................................................. บาท 

 ผูปกครอง (ที่มิใชบิดา - มารดา) ของผูขอกูยืมเงิน    ถึงแกกรรม    ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ ............................................ 

สถานทีท่ํางาน ..................................................................................... เลขที่ ............................. หมูที่ .................. ตรอก/ซอย ....................... 

ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................... 

รหัสไปรษณีย .......................... โทรศัพท ............................................ มีรายไดปละ ................................................................................. บาท 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองดวยขอความ                   

อันเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษา 
 

ลงชื่อ   …….........................…………………….  

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

ตําแหนง...................................................... 
หมายเหตุ : 1. คุณสมบัติของผูรับรองขอมูลเพ่ิมเติม 

1.1 เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542  

1.2 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

1.3 หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูกําลังศึกษาอยู 

 2. หนังสือรับรองนี้ ตองเขียนขอความดวยลายมือเดียวกันทั้งฉบับ หรือพิมพ โดยไมมีการขูด ลบ ขีด ฆา หรือใชน้ํายาลบคําผิด 

 3. ผูรับรองรายไดตองแนบสําเนาบัตรประจําขาราชการ(ที่ไมหมดอายุ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือตนเองจํานวน 1 ฉบับ 

 4.  การรับรองขอมูลเพิ่มเติมประกอบหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกู เปนการใหขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูมีสทิธิกูยืม ผูรับรองขอมูลเพ่ิมเติมตองใหขอมูลตาม

ความเปนจริง สามารถดูตัวอยางในการรับรองขอมูลเพิ่มเติมไดจากตารางขอมูลเพิ่มเติมฯ ดานหลังของเอกสารฉบับนี้ 

สําหรับผูรบัรองลงนาม 

กยศ.102 



 

 

 

                               กยศ.102 (เพิ่มเติม) 
 

หนังสือรับรองขอมูลเพิ่มเติมของครอบครัวผูขอกู 

ประจําปการศึกษา 2563 

 

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

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

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

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

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

ขอรับรองขอมูลเพิ่มเติมของครอบครัว (ผูขอกู) ....................................................................................... เพื่อประกอบการพิจารณา                 

คัดเลือกผูมีสิทธิ์กูยืม ดังนี้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองดวยขอความ                 

อันเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 

 

 

   ลงชื่อ…….........................…………………….  

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

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

หมายเหต ุ: 1. คุณสมบัติของผูรับรองขอมูลเพ่ิมเตมิ 

1.1 เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรฐัผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  

 พ.ศ.2542  

1.2 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

1.3 หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูกําลังศึกษาอยู 

 2. หนังสือรับรองนี้ ตองเขียนขอความดวยลายมือเดียวกันทั้งฉบับ หรือพิมพ โดยไมมีการขูด ลบ ขีด ฆา หรือใชน้ํายาลบคําผิด 

 3. ผูรับรองรายไดตองแนบสําเนาบัตรประจาํขาราชการ(ทีไ่มหมดอายุ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือตนเอง จํานวน 1 ฉบับ 

(กรณีเปนคนเดียวกับผูรับรองรายได 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 ................................................ มีรายไดตอเดือน 

ประมาณ .................. บาท 

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

ประมาณ .................. บาท 

104 ผูขอกูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตวั  คือ ........................ 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 

..................................................................................... ไมมีใบรับรองเงินเดือน 

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

 

 

ใหนําขอความในหนา 2 หรือขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ไปเขยีนดวยลายมือ

เดียวกนัทั้งฉบบัหรือพิมพเปนขอๆ ในหนา 1 ตามความเปนจริง 



 

 

กยศ.103 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว / อาจารยที่ปรึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563 

 

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

 

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

ทําการสอนประจําสาขาวิชา ....................................................................... คณะ ................................................................. 

สถานทีท่ําการสอน ................................................................................................................................................................ 

เปนอาจารยแนะแนว / อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา ชื่อ ......................................................................……....................... 

ชั้นปที่ ............. สาขาวิชา ......................................................................... คณะ .................................................................. 

ความเห็นของอาจารยแนะแนว / อาจารยทีป่รึกษา ……………….......................……................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 ลงชื่อ ................................………………..……. 

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

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



 

 

แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยูอาศัยของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง 

ประจําปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายแสดงที่อยูอาศัยของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

รูปถายแสดงที่อยูอาศัยของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง 

ขนาด  4  x  6 นิ้ว 
 

 

 

 

 
หมายเหตุ : เขียนเสนทางการเดินทางไปที่อยูอาศัย โดยเร่ิมจากตัวอําเภอที่อาศัยอยู บอกระยะทางเปนกิโลเมตร และกําหนดสถานที่สําคัญๆ เชน วัด 

มัสยิด โรงเรยีน สถานที่ราชการ สถานีตํารวจ สถานพยาบาล 

N 



  
 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  
บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา 

ปีการศึกษา 2562  

 
 
  

 

 

 

 

จิตอาสา 

ชื่อ ............................................... นามสกลุ............................................... รหัสประจ าตัว................... 
คณะ........................................... สาขาวิชา........................................... ชั้นปีที่ ........ โทร........................... 

กิจกรรมจติอาสา 36 ชม. หมดเขตเดือนเมษายน 2563 เท่าน้ัน 



บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา 2562  
ช่ือ 

โครงการ/กิจกรรมจติอาสา 
สถานท่ี 

ด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
วัน / เดือน / ป ี

 
เวลา 

(ระบุช่วงเวลา) 

จ านวน
ช่ัวโมง            

(รวม) /วัน 

ลักษณะของกิจกรรม 
(เขียนโดยละเอียด) 

ลายมือช่ือผู้รับรอง 
(หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย) พร้อมประทับตรา 

ลายมือช่ือผู้รับรอง 
(ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย) พร้อมประทับตรา 

        

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 
       

 
       

 กิจกรรมจติอาสา 36 ชม. หมดเขตเดือนเมษายน 2563 เท่านั้น 
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