กยศ.101-1

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
( กยศ. & กรอ. )
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

ติดรูปถ่าย
ชุดนักศึกษา
ถูกระเบียบ
ขนาด 1 นิว้
เท่านั้น

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง
1. ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว……………………..………………………….……........ (ว/ด/ป เกิด)............................อายุ........ปี
สัญชาติ……….…….เชื้อชาติ……………….…เลขประจาตัวประชาชน ..............................................................................
รหัสนักศึกษา...............................ชั้นปีที่ .........หลักสูตร..........ปี สาขาวิชา...............................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม....................................ชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษา……………………………………………………..………………....
2. ภูมิลาเนาเดิมเลขที่…………หมู่ท…ี่ ……ตรอก/ซอย……………………………..……ถนน..........................................……………
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์บ้าน…………………………โทรศัพท์มือถือ................................................
3. ที่อยู่ที่ติดต่อต่อสะดวกปัจจุบันเลขที่…………......................................หมู่ท…ี่ …….……ตรอก/ซอย………………..………….
ถนน...................…………………ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ ……………………………..……………
4. จบการศึกษาเดิมจากโรงเรียน...................…………..……………ระดับชั้น........................................................……...…….
ที่ตั้งสถานศึกษา……………………………………………………จังหวัด…………………………….……..ปีการศึกษา.....……..…………
5.  เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีกำรศึกษำ
ประเภททุน
ชื่อทุนกำรศึกษำ
จำนวนเงิน

 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6.  เคยกูย้ ืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ถ้าเคยโปรดระบุ)
ครั้งที่

ปีกำรศึกษำ

ระดับกำรศึกษำ
(ม.ปลำย, ปวช., ปวส. ฯลฯ)

ระดับชั้น

1
2
3
4
5
6
7
8
 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถำนศึกษำ

วงเงินกู้ยืม
(บำท)

กยศ.101-2
7. บิดาข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล…………………………..…………………. ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ………..…ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ………………………………………………………………………….……………..….......................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน……………………….………………..............................
อาชีพบิดา  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง ตาแหน่ง……………………………………………...............
หน้าที…่ ………………………………………………………………………………………………….………………….
 ค้าขายโดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่  เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………….…………….……………
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)……………………………………………………………………..........................
 เกษตรกร ประเภท…………………………………… อื่นๆ………………………….….……………………
โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน รวม…….....ไร่  เช่าที่ รวม……………..ไร่
รวมรายได้ปีละ………………………..………………………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่…………………หมู่ท…ี่ ……ตรอก/ซอย………………………ถนน...................……………………………….…
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ บ้าน…………………….โทรศัพท์มือถือ...................................................
8. มารดาข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล…………………….………………………. ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ……...…ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………..….......................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน………………………………………..............................
อาชีพมารดา รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง ตาแหน่ง……………………………………………...............
หน้าที…่ ……………………………………………………………………………………………………………….…….
 ค้าขายโดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่  เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………………………….…..………
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)……………………………………………………………………..........................
 เกษตรกร ประเภท…………………………………… อื่นๆ………………………………………….………
โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน รวม…….....ไร่  เช่าที่ รวม……………..ไร่
รวมรายได้ปีละ………………………..………………………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………………………………หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………….…ถนน............………………….……………
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์บ้าน……………………..โทรศัพท์มือถือ.....................................................
***รำยได้ของบิดำมำรดำรวมกันทั้งสิ้น .................................................บำทต่อปี***
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยู่ด้วยกัน
 หย่าร้าง (ต้องแนบทะเบียนหย่า)
 แยกกันอยู่ตามอาชีพ
 แยกกันอยู่โดยมิได้จดทะเบียนสมรส (ต้องกรอกข้อมูลในเอกสาร กยศ.101-9 พร้อมแนบหลักฐานผู้รับรอง)
 อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

กยศ.101-3
10. พี่น้องร่วมบิดามารดา รวม ผู้ขอกู้ยืม มีทั้งหมด …. คน ชาย……..คน หญิง…….คน ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่………....
พี่น้องทีก่ าลังศึกษาอยู่รวม(ไม่นับรวมตัวเอง) …. คน คือ
คนที่
เพศ
อำยุ
ชั้นปีที่
สถำนศึกษำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม......................คน คือ
คนที่ เพศ
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ
1
2
3
4
5
6
7

สถำนที่ทำงำน

รำยได้เดือนละ

12. คู่สมรสข้าพเจ้า(ถ้ามี) ชื่อ - สกุล…………………………………… ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ……...…ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………..…........................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน………………………………………...............................
อาชีพ
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง ตาแหน่ง……………………………………………...............
หน้าที่……………………………………………………………………………………………………………………….
 ค้าขายโดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่  เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า…………………………………………………………………………………………………….………
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)………………………………………………………………………...….................
 เกษตรกร ประเภท…………………………………… อื่นๆ…………………………………………………………
โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน รวม…….....ไร่  เช่าที่ รวม……………..ไร่
รวมรายได้ปีละ………………………..………………………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……….……หมู่ที่……..……ตรอก/ซอย………………………ถนน...................………………….….…………..
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์……………………………………………………………………………………….....
13. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ………………………….………...บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
14. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก………………………………………………………………………………….................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........................................................มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น……….………

กยศ.101-4
15. ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) ชื่อ - สกุล………………………………………………………………….……..อายุ……….…ปี
เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยเป็น.....................................เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..............................................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด………………………………………….จากสถาบัน……………………………….………..............................
อาชีพ
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง ตาแหน่ง……………………………………………...............
หน้าที…่ ………………………………………………………………………………………………………..…………….
 ค้าขายโดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่  เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า……………………………………………………………………………………………………………….
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)………………………………………………………………………...….................
 เกษตรกร ประเภท…………………………………… อื่นๆ…………………………………………………..……
โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน รวม…….....ไร่  เช่าที่ดนิ รวม……………..ไร่
 อื่น ๆ (ให้ระบุ........................................................................)
รวมรายได้ปีละ………………………..………………………บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที …...…หมู่ที่……….……ตรอก/ซอย…………ถนน.......……………ตาบล/แขวง...................................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์..................................
โทรศัพท์บ้าน…………………………….……..โทรศัพท์มือถือ..........................................................................................
16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
16.1  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา* หน่วย:บาท
รำยกำร
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 3
รวม
16.1.1 ค่าเล่าเรียนตามทีส่ ถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1.2 ค่าใช่จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ

-

-

-

-

16.1 รวมเงิน(บาท)
16.2  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ค่าครองชีพ (ค่าที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
โดยให้กตู้ ามวงเงินที่กาหนดไว้ในแต่ละรายและในแต่ระระดับการศึกษา*
16.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท เป็นเวลา 12 เดือน (แบ่งเป็นภาคเรียนๆ ละ 6 เดือน)
26,400
16.1 และ 16.2 รวมทั้งสิ้น(บำท)
หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา…………………………….………….………………เลขที่บัญชี……………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ
เพี่อประกอบการพิจารณาแล้ว จานวน…………………รายการ (นับเอกสารนอกเหนือจากแบบคาขอกู้ยืมฉนับนี้เท่านั้น)

ลงชื่อ………………………………………………ผู้ขอกู้ยืม
(……………………………………………..…)
วันที่……..เดือน………….….………..พ.ศ………..……
*ตำมที่ระบุไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ เรื่อง กำหนดขอบเขตกำรให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำนั้น ๆ

กยศ. 101-5
แผนผังแสดงทีต่ ั้งที่อยูอ่ ำศัยของผูก้ ู้ยืมหรือ บิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปกำระ หรือคู่สมรส
*** โปรดแสดงแผนผังให้ถกู ต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย ***

ชื่อหมู่บ้าน....................................เลขที่........................หมู่ที่................ซอย..........................ตาบล................................................
อาเภอ.....................................จังหวัด..................................โทรศัพท์.......................................... (ระบุระยะทางของถนนทุกสาย)

กยศ. 101-6

หนังสือรับรองรำยได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102)
วันที่………..เดือน……………………………พ.ศ…………….
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………..ตาแหน่ง…………………………….……………………………..
สังกัด............................................................................สถานที่ทางาน………………………………………………………………….…….…เลขที…่ ………….....
หมู่ที่……… ตรอก/ซอย………………….…….ถนน………………………….….ตาบล/แขวง………….………………..….อาเภอ/เขต…………………..……………...
จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย…์ …………………โทรศัพท์…………………………………… มือถือ ................................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................................. ผู้ขอกู้ยืม
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ...........หมู่ท…ี่ …… ตรอก/ซอย……………………………...…….......................ถนน……………………………………………….………….….
ตาบล/แขวง………….………………..อาเภอ/เขต…………………..……………..จังหวัด……………………………………….........รหัสไปรษณีย…์ …………………
โทรศัพท์………………………………
คู่สมรสของผูข้ อกู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ……………………………..…………………………
สถานที่ทางาน………………………………..………………………….เลขที่………..หมู่ท…ี่ ………ตรอก/ซอย…………..…………ถนน……………………………….….
ตาบล/แขวง…………..………………………...อาเภอ/เขต………………………..….จังหวัด……………….……………..รหัสไปรษณีย…์ ……………….
โทรศัพท์………………….......มีรายได้ปีละ………………………………… บาท
บิดำของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ……………………………..…………………………
สถานที่ทางาน………………………………..………………………….เลขที่………..หมู่ท…ี่ ………ตรอก/ซอย…………..…………ถนน……………………………….….
ตาบล/แขวง…………..………………………...อาเภอ/เขต………………………..……………..….จังหวัด……………….……………..รหัสไปรษณีย…์ ……………….
โทรศัพท์………………….......มีรายได้ปีละ………………………………… บาท
มำรดำของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ……………………………..…………………………
สถานที่ทางาน………………………………..………………………….เลขที่………..หมู่ท…ี่ ………ตรอก/ซอย…………..…………ถนน……………………………….….
ตาบล/แขวง…………..…………..……………...อาเภอ/เขต……………………………….……..….จังหวัด……………….……………..รหัสไปรษณีย…์ ……………….
โทรศัพท์………………….......มีรายได้ปีละ………………………………… บาท
ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ……………………………..……
สถานที่ทางาน………………………………..………………………….เลขที่………..หมู่ท…ี่ ………ตรอก/ซอย…………..…………ถนน……………………………….….
ตาบล/แขวง…………..………………………...อาเภอ/เขต………………………..….จังหวัด……………….……………..รหัสไปรษณีย…์ ……………….
โทรศัพท์…………………....... มีรายได้ปีละ………………………………… บาท
*** รำยได้รวมทั้งสิ้น ............................................... บำทต่อปี ***
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ………………………………………………………………….
(………………………………………………………..……)
ตาแหน่ง…………………………….………………..……………….
หมำยเหตุ : การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ข้าราชการครู ทหาร ตารวจ หรืออื่นๆ
2. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยมื เงินศึกษาอยู่
3. นอกเหนือจากนี้ ให้ผู้ปฏิบตั ิงานกองทุนประจาสถานศึกษาพิจารณาตามกฎ ระเบียบกองทุนฯ
(แนบสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับรองรายได้ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)

กยศ. 101-7
หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ (กยศ.103)
(อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำสำขำวิชำตำมคำสั่งคณะ/วิทยำลัย)

----------------------------------ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง…………………………………………….…. ประจาสาขาวิชา.......……………………………………...……………………………..
คณะ………………………………………………………………เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ………...…………………………………………….
สาขาวิชา..............................................................................ชั้นปีที่ ........ รหัสนักศึกษา...............................................
ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ(เขียนด้วยตัวบรรจงโดยวิธีกำรสัมภำษณ์)
.............…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

ลงชื่อ………………………………………………………อาจารย์ทปี่ รึกษา
(……………………………………………………)
วันที…่ ……...เดือน...………………….พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ อาจารย์ทปี่ รึกษาต้องเขียนความคิดเห็นด้วยลายมือของตัวเองเท่านั้น(ห้ามสาเนา)

กยศ. 101-8
ภำพถ่ำยบ้ำนของนักศึกษำผู้ขอกูย้ ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพี่อกำรศึกษำ
ภำพที่ 1 ภำพถ่ำยระยะใกล้ ให้เห็นเลขที่บ้ำน

(ติดภาพด้วยกาวให้เรียบร้อย และมั่นคง)
อย่าติดภาพถ่ายเกินขอบของกรอบสีเหลี่ยม

ภำพที่ 2 ภำพถ่ำยระยะไกล ให้เห็นรูปบ้ำนทั้งหลัง(โดยอนุโลม)

(ติดภาพด้วยกาวให้เรียบร้อย และมั่นคง)
อย่าติดภาพถ่ายเกินขอบของกรอบสีเหลี่ยม

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นบ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินจริงทุกประการ
หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ……………………………………………………..…..………….
(…………………………………………………….……………)
ตาแหน่ง………………….……………………………….……….……….
หมำยเหตุ : ผู้รับรองเป็นบุคคลเดียวกับผูร้ ับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102)

กยศ. 101-9

หนังสือรับรองสถำนภำพครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินกู้ยมื เพื่อกำรศึกษำ
คำชี้แจง หนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอกู้ยืม ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา หรือขาดการติดต่อกับบิดามารดาและมีที่อยู่ในความดูแลของผู้อุปการะ
ที่ไม่ใช่บิดามารดา
2. บิดามารดาของผู้ขอกู้ยืม แยกกันอยู่หรือแยกทางกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่าหรือไม่จดทะเบียนสมรสมาก่อน
************************************************************

วันที…่ ……..เดือน……………………………พ.ศ……………
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..ตาแหน่ง………………………………………………..
สังกัด .............................................................................สถานที่ทางาน……………………………………………………....………
เลขที…่ ……….……….หมู่ท…ี่ ………ตรอก/ซอย………….…….ถนน……………………….….ตาบล/แขวง………………………..…….
อาเภอ/เขต………..……………………………......จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย…์ ………………………...
โทรศัพท์……………………………………………...
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………… มีสถานภาพครอบครัว
 บิดามารดา แยกกันอยู่หรือแยกทางกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่าหรือไม่ได้สมรสมาก่อน
 ไม่ได้อยู่กับบิดามารดาหรือขาดการติดต่อกับบิดามารดา ตั้งแต่อายุ ......... ปี
โดยปัจจุบัน อยู่ในความอุปการะ(ที่มิใช่บดิ า-มารดา) ของ……………………………….………………..………………………….……
ประกอบอาชีพ………………………………………..…………………สถานที่ทางาน………………..…………………………………………..
เลขที…่ ……..หมู่ท…ี่ ………ตรอก/ซอย…………..ถนน…………………………….…….ตาบล/แขวง…………..………………………….
อาเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………..…..…………..รหัสไปรษณีย…์ …………….โทรศัพท์…………………...........
มีความสัมพันธ์กับผู้ขอกูโ้ ดยเป็น ......................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ………………………………………………………………….
(………………………………………………………..……)
ตาแหน่ง…………………………………………..……………….
หมำยเหตุ : การรับรองสถานภาพของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ข้าราชการครู ทหาร ตารวจ หรืออื่นๆ
2. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยมื เงินศึกษาอยู่
3. นอกเหนือจากนี้ ให้ผู้ปฏิบตั ิงานกองทุนประจาสถานศึกษาพิจารณาตามกฎ ระเบียบกองทุนฯ
(แนบสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับรองรายได้ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สามารถเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับรองรายได้ของผู้ปกครอง (กยศ.102)

