
แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยมหิดล  ประจ ำปีกำรศึกษำ..................... 
 

ช่ือ-สกุลของผู้ขอกู้เงิน (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................................... 
รหัสนักศึกษา .........................คณะ ....................................................................สาขา ................................................................... 
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................... 
 

     ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)  
     ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศกึษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

 

รำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ครบ ไม่ครบ 

1.  แบบค าขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101)      

2.  แบบค ายืนยันขอกู้ยืมจากระบบ e-studentloan   

3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน   

4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน   

5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของมารดาของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน    

6.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน   

7.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)   

8.  หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว     

- หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน : ส าหรับบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย  ประกอบอาชีพ 

ท่ีมีรายได้ประจ า เช่น รับราชการ/ข้าราชการบ านาญ/บริษัท/ห้างร้าน/รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร/โรงงาน/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

  

- หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)  พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือ 

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ของผู้รับรองรายได้ (ท่ีไม่หมดอายุ) :  ส าหรับบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย   

ประกอบอาชีพท่ีมีรายได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตรกร/ค้าขาย/ก่อสร้าง/รับจ้าง หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ/ทุพลภาพ/ป่วย  

  

9.  แผนท่ีแสดงที่อยู่อาศัย ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ตามทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายท่ีอยู่อาศัย 

   **หากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีท่ีอยู่ปัจจุบันไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้จัดท าแผนท่ีแสดงท่ีอยู่ 

อาศัยปัจจุบัน พร้อมรูปถ่ายท่ีอยู่อาศัย เพิ่มอีก 1 ชุด 

  

10. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา (กยศ.103) 

    **นักศึกษาท่ีเข้าปีท่ี 1 (รหัส63) ให้อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ประจ าชั้นของ ม.6 เซ็นเพื่อให้ความคิดเห็น 

  

11. ใบแสดงผลการศึกษา  นักศึกษาท่ีเข้าปีท่ี 1 (รหัส 63) ใช้ส าเนาผลใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ 1) 

    **นักศึกษาท่ีศึกษาใน ม.มหิดล ใช้ใบ transcript หรือ ST47 ท่ีเว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th  

  

12.บันทึกกิจกรรมจิตอาสา     

- นักศึกษาท่ีศึกษาใน ม.มหิดล ต้องแสดงบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 36 ชม.   

- นักศึกษาเข้าปีท่ี 1 (รหัส 63) ต้องแสดงบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2562 (ม.6) ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม   

13. อื่นๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... .....................   
หมำยเหตุ  มหาวิทยาลัยจะรับพิจารณาผู้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ ก าหนด 

ลงช่ือ..................................................... 
            เจ้าหน้าท่ีรับเอกสาร 

                                                                             วันที่.............................................. 

ส ำหรับผู้กู้ยืมรำยใหม่ และผู้กู้รำยเก่ำจำกมัธยมปลำย/สถำบันอื่น 

https://smartedu.mahidol.ac.th/


 
แบบค ำขอกูย้ืมเงิน  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ..................... 

สถำนศกึษำ .............................................. 
 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี ้ 
      ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรอืนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)  
      ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรอืนักศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 
 

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืม 
 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................วันเดือนปี เกิด......../........../...........อายุ..............ป ี

 สัญชาติ.............................เชื้อชาติ............................เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........ ......................................................... 

 นักเรียน/นักศึกษาระดับ...................................ชั้นปีท่ี.....................คณะ................................................................................... 
  สาขาวิชา...................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้ ............................................ 

 รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา........................................ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา........................................................................ 
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .....................หมู่ท่ี............. ตรอก/ซอย .....................................ถนน ......................................... 
 ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต …………………………………จังหวัด ................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ……………………..โทรศัพท์ ............................................... 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ......................หมู่ท่ี................. ตรอก/ซอย ...........................................ถนน ............................................ 
 ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต …………………………………จังหวัด ............................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ……………………..โทรศัพท์ ............................................... 

4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

   เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................................ 

       คณะ........................................................................ สาขาวิชา........................................................................................... 
   ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.   เคยได้รับทุนการศึกษา 

    ปีกำรศึกษำ                  ประเภท                ชื่อทุนกำรศึกษำ       จ ำนวนเงิน 

    

    

    

   ไม่เคยได้รบัทุนการศึกษา 

6. เคยกู้ยืมเงนิจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    กยศ.       กรอ. 

  ปีกำรศึกษำ   ระดับกำรศึกษำ    ชั้นปีที่                      สถำนศึกษำ         เงินที่กูย้ืม 

     

     

     

   ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผู้ยื่น 

ค าขอกู้เงิน 

กยศ. 101-1 



7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก................................................................................... .................................................. 
    มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น............................................................................................................. ................................... 
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ....................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
 

ข้อมูลบิดำ-มำรดำ 
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ............................................................... .....................  ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่  อายุ..................ปี 
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................................ ............................................................................................ 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ.......................................................จากสถานศกึษา......................................................................... 
 อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ  ต าแหน่ง ........................................................... 
   สถานที่ท างาน................................................................................................................................................ 
   พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง................................................................................................................... 
   สถานที่ท างาน................................................................................................................................................ 
   ค้าขาย  โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร่/แผงลอย   เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า ............................................................................................................................................... 
   รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................... ............... 
   เกษตรกร  ประเภท ...................................................................................................................................... 
        โดย     เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.....................ไร่    เช่าที่รวม.......................ไร่ 
 รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน................... ............................... 
 ต าบล/แขวง.................................................. ....อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด........................... .................. 
 รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................................  
10.  มารดาข้าพเจ้าชื่อ.........................................................................  ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่  อายุ......................ปี 
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ................................................................................................... ................................................ 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ........................................................จากสถานศกึษา....................................................................... 
 อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง ............................................................ 
   สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
   พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง.................................................................................................... .............. 
   สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
   ค้าขาย  โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร่แผงลอย   เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า ............................................................................................................................................... 
   รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................... ................ 
   เกษตรกร  ประเภท ...................................................................................................................................... 
       โดย     เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.....................ไร่    เช่าที่รวม.......................ไร่ 
 รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปจัจุบัน  เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน................... .............................. 
 ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต................... .............................จังหวัด............................................ 
 รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................................  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
    อยู่ด้วยกัน       หย่า        แยกกันอยู่ตามอาชีพ     
   อื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................... ............................................... 

 

กยศ. 101-2 



12. พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม)...........คน  เป็นชาย............คน. เป็นหญิง...........คน  ข้าพเจ้าเป็นคนที่.................. 
 พี่น้องก าลังศึกษาอยู่รวม...................คน  คือ 

   คนที่      เพศ       อำยุ   ชั้นปี                                     สถำนศึกษำ 
     
     
     
     

 

 

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม...................คน  คือ 
 

 คนที่   เพศ   อำยุ           วุฒิกำรศึกษำ               สถำนที่ท ำงำน   รำยได้ต่อเดือน 
      

      

      

      
 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา) 
14.  ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ..............................................สกุล................................... เก่ียวข้องกับข้าพเจ้าเป็น.................... 
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................................................ 
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ........................................................จากสถานศึกษา................................................................. 
      อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง .............................................................. 
   สถานที่ท างาน............................................................................................................................. .................... 
   พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง................................................................................................ .................... 
   สถานที่ท างาน............................................................................................... .................................................. 
   ค้าขาย  โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร่แผงลอย   เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................................ 
   รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................... ................ 
   เกษตรกร  ประเภท ...................................................................................................................................... 
       โดย     เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.....................ไร่    เช่าที่รวม.......................ไร่ 
 รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน................... ............................... 
 ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต.... ............................................จังหวัด............................................. 
 รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................................  

   
  
 
 
 
 
 

กยศ. 101-3 



ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
 

15. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ.......................................................................  ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่  อายุ...................ปี 
  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .................................................................. ................................................................................ 
  จบการศึกษาสูงสุดในระดับ........................................................จากสถานศึกษา................................ ....................................... 
  อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง ............................................................ 
   สถานที่ท างาน................................................................................................................................................ 
   พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง............................................................................................. ...................... 
   สถานที่ท างาน................................................................................................................................................ 
   ค้าขาย  โดยเป็น   เจ้าของร้าน   หาบเร่แผงลอย   เช่าร้าน 
   ลักษณะสินค้า ................................................................................................................................................ 
   รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)......................................................................................................... .................. 
   เกษตรกร  ประเภท ....................................................................................................................................... 
       โดย     เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม.....................ไร่    เช่าที่รวม.......................ไร่ 
  รายได้ปีละ........................................ .บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน................... .............................. 
  ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................ 
  รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................................  
 

************************************************************ 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยมืเงินเพือ่ใช้ในการศกึษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
      ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนือ่งกบัการศึกษา   ค่าครองชีพ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เปน็ความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองขอ้ความอันเปน็เทจ็ 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกก่องทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณาแลว้ ได้แก ่

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง ของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 

     มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงนิเดือน/สลิปเงนิเดือน) 
     ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครวัของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 

   พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รบัรองรายได้ 
 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงนิ 
 ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
 บันทึกกิจกรรมจิตอาสา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 หนังสอืแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103) 
 อื่นๆ (ถ้ามี) .......................................................................................................................... ....................... 

     

   ลงชื่อ.................................................................... 
               (.............................................................................)  
                            วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

กยศ. 101-4 



 (กยศ. 103) 
 

หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์แนะแนว/อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 

วันท่ี …….. เดือน ………………………. พ.ศ. ……….. 
 

ข้าพเจ้า ……………………………………………..………… ต าแหน่ง ………………………….……………………… 
ท าการสอนประจ าชั้น/ภาควิชา/สาขา …………………………………………………………….………………….………………………. 
คณะ …………………………………………………… สถานที่ท าการสอน ………………………………………….….…………………….. 
เป็นอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ท่ีปรึกษาของ ……………………………………………………………………..…………………………. 
นักเรียน/นักศึกษา ชั้นปีท่ี ……..……… ภาควิชา/สาขาวิชา …………………………………….………..……..……………………… 
คณะ …………………………………..………………… สถานที่ท าการสอน ……………………………………….………………………….. 

 
ความเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ท่ีปรึกษา  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

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

        ต าแหน่ง ……………………….………….…………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 

 
วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 
 ข้าพเจ้า.............................................................................ต าแหน่ง............................................................... 
สังกัด....................................................................สถานท่ีท างาน................................................................................ 
เลขที่...........หมู่ท่ี.......... ตรอก/ซอย.........................ถนน.................................ต าบล/แขวง...................................... 
อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.............................. 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ................................................สถานท างาน............................................อยู่บ้านเลขท่ี........................ 
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย................................ถนน.................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์............................ 
มีรายได้ปีละ.................................................บาท 
 คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ.......................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ......................................สถานท างาน........................................อยู่บ้านเลขที…่…............หมู่ท่ี............ 
ตรอก/ซอย...................ถนน.......................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.................. มีรายได้ปีละ..............................บาท 
 บิดำของผู้กู้ยืม ช่ือ..................................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ......................................สถานท างาน........................................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี............ 
ตรอก/ซอย..................ถนน......................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์............................ มีรายได้ปีละ...............................บาท 
 มำรดำของผู้กู้ยืม ช่ือ..............................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ.....................................สถานท างาน........................................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่............. 
ตรอก/ซอย.................ถนน......................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์........................... มีรายได้ปีละ................................บาท 
 ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา) ช่ือ.........................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ.....................................สถานท างาน........................................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่............. 
ตรอก/ซอย................ถนน.....................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์............................ มีรายได้ปีละ................................บาท 
       ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างตนเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการ
รับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 
 
 
       ลงชื่อ................................................ 
                  (...............................................) 
               ต าแหน่ง............................................ 
 
 
 

 

 

 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ. 102 

หมำยเหต ุการรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้รับรอง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ขอกูย้ืมศึกษาอยู่ 



แผนที่แสดงที่อยู่อำศัย ของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง   
(ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ปัจจุบัน) 

 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว).............................................................................รหัสนักศึกษา....................................เป็นผู้ขอกู้ยืม 
ขอรับรองว่า  รูปถ่ายบ้านเป็นบ้านพักของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................เกีย่วข้องเปน็.....................     
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขท่ี..............หมู่ที่..........ซอย............................ถนน............................ต าบล................................... 
อ าเภอ.............................................จังหวัด...........................................โทรศพัท.์...................................................จริง 
     
       (ลงชื่อ)   ................................................................ 
                 (................................................................) 
                 ผู้ขอกู้ยืม 

(รายละเอียดโดยสังเขป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภำพถ่ำยบ้ำนบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง ของนักศึกษำ 

1. รูปด้านหน้าบ้าน 
 

เห็นบ้านเลขท่ี และตัวบ้านชัดเจน (กรณีบ้าน 2 ชั้น ต้องเห็นท้ัง 2 ชั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. รูปด้านหลังบ้าน 
 

เห็นตัวบ้านชัดเจน (กรณีบ้าน 2 ชั้น  ต้องเห็นท้ัง 2 ชั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



3. รูปถ่ายภายในตัวบ้าน (กรณีบ้าน 2 ชั้น ต้องเห็นท้ังชั้นบนและชั้นล่าง) 
 

เห็นสภาพภายในของบ้านอย่างชัดเจน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เห็นสภาพภายในของบ้านอย่างชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


