กยศ.101

แบบคำขอกู้ยืม

ติดรูปถ่าย
ชุดนักศึกษา
ถูกระเบียบ
ขนาด 1 นิว้
เท่านั้น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
 ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
 ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืม
1. ชื่อ-สกุล ..................……………………..………………………….……........ (ว/ด/ป เกิด)........./........../............อายุ........ปี
สัญชาติ……….…….เชื้อชาติ……………….…เลขประจาตัวประชาชน .........................................................................
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา ................................ รหัสนักศึกษา..........................................ชั้นปีที่ .........
คณะ ................................................................หลักสูตร .......ปี สาขาวิชา.............................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนหน้า ............. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………..……....
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่…………หมู่ที่………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. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก .....................................................................................................
คณะ ............................................................ สาขาวิชา .................................................................................
 ไม่เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.  เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีกำรศึกษำ
ประเภททุน

ชื่อทุนกำรศึกษำ

จำนวนเงิน

 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6.  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  กยศ.  กรอ. (ถ้าเคย โปรดระบุ )
ครั้งที่

ปีกำรศึกษำ

ระดับกำรศึกษำ
ระบุ (ม.ปลำย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี)

ชั้นปี

1
2
3
4
5
6
7
 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถำนศึกษำ

วงเงินกู้ยืม
(บำท)

-27. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก………………………………………………………………………………….......................
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น……….…………………………………………………………………………………………………………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ………………………….………...บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ
9. 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...............................โทรศัพท์บ้าน………..………..………….โทรศัพท์มือถือ................................................
10. 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***
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยู่ด้วยกัน
 หย่าร้าง (ต้องแนบทะเบียนหย่า)
 แยกกันอยู่ตามอาชีพ
 แยกกันอยู่โดยมิได้จดทะเบียนสมรส (ต้องกรอกข้อมูลในเอกสาร กยศ.มรอ.106 พร้อมแนบหลักฐานผู้รับรอง)
 อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

-312. พี่น้องร่วมบิดามารดา รวม ผู้ขอกู้ยืม มีทั้งหมด ….…. คน ชาย……คน หญิง ……คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่……….
พี่น้องกาลังศึกษาอยู่ รวม ……. คน คือ(นับรวมและเขียนข้อมูลผู้กู้ยืม(ตัวเอง) ด้วย)
คนที่
เพศ
อำยุ
ชั้นปีที่
สถำนศึกษำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม......................คน คือ
คนที่ เพศ
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ
1
2
3
4
5
6
7

สถำนที่ทำงำน

รำยได้เดือนละ

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดำ มำรดำ)
14. ผู้ปกครอง ชื่อ ……………………………………………………… นามสกุล.......................................………….……..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.............................................................................................

-4ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม (ถ้ำมี)
15. 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
รวมรายได้ปลี ะ………………………..………………………บาท(หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……….……หมู่ที่……..……ตรอก/ซอย……………….……………ถนน...................………….……….….…………..
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์………………………………………มือถือ……………………………………………….....

  

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
 ค่าเล่าเรียน
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 ค่าครองชีพ
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืน ยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสีย หายที่อาจเกิดขึ้นแก่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ เพี่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน(ถ้ามี)
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง คู่สมรส(ถ้ามี)
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้
 มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 ไม่มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม : (แบบ กยศ.102)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)
 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนะหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
 อื่น ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................... .................................
ลงชื่อ……………….………………………………………ผู้ขอกู้ยืม
(......……….……………………………………..…)
วันที่……..เดือน………….….………..พ.ศ………..……

สาหรับผู้รับรองลงนาม
กยศ.102

หนังสือรับรองรำยได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
วันที่………..เดือน……………………………พ.ศ…………….
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………..ตาแหน่ง…………………………….……………………………..
สังกัด............................................................................สถานที่ทางาน………………………………………………………………….…….…เลขที…่ ………….....
หมู่ที่……… ตรอก/ซอย…………………………………….…….ถนน……………………………………………….….ตาบล/แขวง………………………………………..….
อาเภอ/เขต…………………..……………...จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย…์ …………………โทรศัพท์……………………………………
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................................................................... ผู้ขอกู้ยืม
ประกอบอาชีพ ......................................................... สถานที่ทางาน .................................................................................................................
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

***รวมรำยได้ทั้งสิ้น(รวมทุกคนที่มีเงินได้) ............................................... 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.103

หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
(อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำสำขำวิชำตำมคำสั่งคณะ/วิทยำลัย)

----------------------------------ข้ำพเจ้ำ (นาย/นาง/นางสาว/...............................)…………..………………………………………………………………….
ตาแหน่ง…………………………………………….….ประจาภาควิชา/สาขา……………………………………...……………………………..
คณะ………………………………………………………………เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ………...…………………………………………….
โปรแกรมวิชา.......................................................................ชั้นปีที่ ........ รหัสนักศึกษา...............................................
มีความเห็นในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง)
ควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
ดีมำก
ดี
ปำนกลำง
พอใช้
ปรับปรุง
1. ด้านการเรียนของนักศึกษา
2.ด้านความประพฤติของนักศึกษา
3.ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
โดยเห็นว่า  สมควรได้กู้ยืมเงิน เพราะ …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
 ไม่สมควรได้กู้ยืมเงิน เพราะ ..……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

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

กยศ.มรอ. 104
แผนผังแสดงทีต่ ั้งที่อยูอ่ ำศัยของผูก้ ู้ยืมหรือ บิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปกำระ หรือคู่สมรส
*** โปรดแสดงแผนผังให้ถกู ต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย และพิมพ์แผนที่ผา่ น google map ***

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

กยศ.มรอ. 105
ภำพถ่ำยบ้ำนของนักศึกษำผู้ขอกูย้ ืมหรือ บิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปกำระ หรือคู่สมรส
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.มรอ. 106

หนังสือรับรองสถำนภำพครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินกู้ยมื เพื่อกำรศึกษำ
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 แยกกันอยู่ โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่าหรือไม่ได้สมรสมาก่อน
 บิดามารดา แยกกันอยู่ โดยจดทะเบียนหย่า แต่ไม่สามารถนาหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
 บิดาเสียชีวิต แต่ไม่สามารถนามรณบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
 มารดาเสียชีวติ แต่ไม่สามารถนามรณบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
 ไม่สามารถติดต่อบิดาได้
 ไม่สามารถติดต่อมารดาได้
 บิดามารดา หรือ ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ได้อปุ การะเลี้ยงดู
 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. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่
3. นอกเหนือจากนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนประจาสถานศึกษาพิจารณาตามกฎ ระเบียบกองทุนฯ
(แนบสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับรองรายได้ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)

