
แบบแจ�งความประสงค�กู�ยืมค�าครองชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2565 

 

แบบฟอร�มนี้สําหรับนักศึกษาท่ีภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ไม�กู�ยืมค�าครองชีพ แต�ประสงค�จะกู�ยืมค�าครองชีพในภาคเรียนท่ี 2/2565 
สําหรับนักศึกษากรอกข�อมูล (กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช�องและทําเครื่องหมาย ���� ในช�องทีต่�องการเลือก) 

ชื่อ –สกุล นักศึกษา ............................................................................... วันเดือนป�เกิด .... ..../.... ..../ 25.... .... 
เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....  
รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... ....- .... .... .... .... ....  เบอร"โทรศัพท"นักศึกษา........................................................ 
กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต)อคุณชื่อ .....................................................................เบอร"โทรศัพท" ........................................... 
ในภาคการศึกษาน้ีข.าพเจ.าได.รับทุนนอกเหนือจากทุนกู.ยืมหรือไม) � ไม)ได. � ได.ทุน......................................ประเภท..................... 
สาเหตุท่ีเปลีย่นจากไม)กู.ยืมค)าครองชีพมาเป5นกู.ยืมค)าครองชีพเน่ืองจาก .................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 

เอกสารท่ีต�องนําส�ง 
กรณีบิดามารดา/ผู.ปกครองอาชีพอิสระ นําส)ง หนังสือรับรอง
รายได. กยศ.102 พร.อมสําเนาบัตรข.าราชการ 
กรณีบิดามารดา/ผู.ปกครองอาชีพมีเงินเดือนประจํา นําส)ง 
หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 

เอกสารอ่ืน ๆ กรณีบิดามารดา แยกทางกัน หย)าร.าง เสียชีวิต ไม)
ส)งเสียเลี้ยงดู หายสาบสญู 
กรณีไม�มหีนังสือจากทางราชการ ใช.แนบหนังสือรับรองสถานภาพ 
กรณีมหีนังสือจากทางราชการ ให.แนบสําเนาหนังสือจากทาง
ราชการ เช)น สําเนาใบมรณบัตร สําเนาใบหย)า เป5นต.น 

เอกสารชุดน้ีให.นําส)งพร.อมเอกสารของการนําส)งแบบเบิกเงินภาคเรยีนท่ี 2/2565 และในข้ันตอนการยืนยันยอดขอให.นักศึกษาติ๊กค)า
ครองชีพให.เรียบร.อย เมื่อพิมพ"แบบเบิกเงินออกมากรณุาตรวจสอบว)ามียอดเงินช)องค)าครองชีพข้ึน 18,000 บาท หรือไม)ก)อนนําส)ง 

ภาคเรียนท่ี 3/2565 หรือภาคฤดูร�อน หากนักศึกษามกีารลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องชําระด�วยทุนส�วนตัว 

สําหรับนักศึกษา ข.าพเจ.าได.ตรวจสอบยอดเงินกู.ยืมภาคเรียนท่ี 2/2565 เรียบร.อย
แล.ว จึงขอนําส)งแบบยืนยันการเบิกเงินเพื่อชําระค)าลงทะเบียนเรียนท้ังจาํนวนตาม
ยอดเงินในแบบยืนยันการเบิกเงิน และเอกสารประกอบถกูต.องครบถ.วนทุกประการท่ี
แนบมาน้ีให.กบัมหาวิทยาลัย ข.าพเจ.ารับทราบว)าเม่ือนําส)งเอกสารดังกล)าวแล.ว จะไม)มี
การคืนเงินใด ๆ ท้ังส้ิน หากมีการลดค)าเล)าเรียนเงินกู.จะคืนคลังเพื่อลดยอดหน้ีให.
นักศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษา และขอยืนยันข.อมูลท่ีให.ไว.กับมหาวิทยาลัยเป5นความ
จริงทุกประการ   
 
ลงช่ือนักศึกษา.......................................................................... 
วันท่ี ............................................. 

สําหรับอาจารย�กองทุน ผู�รับเอกสาร 
รับแบบยืนยันท่ี �ร)มเกล.า �พัฒนาการ �ระบบขนส)ง 
ตรวจสอบเอกสารท่ีได.รับ 
� หนังสือรับรองรายได. � สําเนาบัตรข.าราชการ 
� สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน 
� หนังสือรับรองสถานภาพ � สําหนาบัตรข.าราชการ 
� อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................... 
ข.าพเจ.าได.ตรวจสอบแล.วแบบเบิกเงินมีค)าครองชีพข้ึนเรียบร.อย 
 
ผู.รับเอกสาร ........................................... วันท่ี ............................. 

สําหรับอาจารย�กองทุน ผู�ตรวจสอบเอกสาร 
รายได.ครอบครัว ....................................... บาทต)อป� 
 
� ถูกต.อง ลงช่ือ ..................................... วันท่ี ....................... 
แก.ไข 1.......................................................................... 
ผู.แก.ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แก.ไข 2.......................................................................... 
ผู.แก.ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

สําหรับอาจารย�กองทุน ยืนยัน 
คุณสมบัตสิามารถกู.ยืมค)าครองชีพ  � กู.ได.  � กู.ไม)ได. 
 
� ถูกต.อง ลงช่ือ ..................................... วันท่ี ....................... 
แก.ไข 1.......................................................................... 
ผู.แก.ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 
แก.ไข 2.......................................................................... 
ผู.แก.ไข ลงช่ือ ........................วันท่ี ......................... 

 

 

 

เลขท่ีสัญญา ... .../.... .... .... .... 



 

หนังสือรับรองรายได�ครอบครัวของผู�กู�ขอกู�ยืมเงิน  
 

      วันท่ี ........เดือน .............................................. พ.ศ. .................. 
 
 ข.าพเจ.า .............................................................................. ตําแหน)ง ............................................................... 
สังกัด .....................................................................สถานท่ีทํางาน ................................................................................. 
เลขท่ี .......... หมู)ท่ี ..............ตรอก/ซอย ..................... ถนน ............................... ตําบล/แขวง ..................................... 
อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย"................. โทรศัพท" ........................... 
ขอรับรองว)า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................ผู.ขอกู.ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... อยู)บ.านเลขท่ี ..................... 
หมู)ท่ี ..............ตรอก/ซอย ............................ถนน ......................... ตําบล/แขวง............................................................ 
อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย"................. โทรศัพท" ........................... 
มีรายได.ป�ละ ............................ บาท 
 คู�สมรสของผู�กู�ยืมเงิน ชื่อ – สกุล ................................................................. � ถึงแก)กรรม � ยังมีชีวิตอยู)  
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... เลขท่ี............หมู)ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ......................ถนน ..................... ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต ....................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย"................. โทรศัพท" ...........................มีรายได.ป�ละ ............................ บาท 
 บิดาของผู�กู�ยืม ชื่อ – สกุล ............................................................................ � ถึงแก)กรรม � ยังมีชีวิตอยู)  
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... เลขท่ี............หมู)ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ......................ถนน ..................... ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต ....................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย"................. โทรศัพท" ...........................มีรายได.ป�ละ ............................ บาท 
 มารดาของผู�กู�ยืม ชื่อ – สกุล ........................................................................ � ถึงแก)กรรม � ยังมีชีวิตอยู)  
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... เลขท่ี............หมู)ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ......................ถนน ..................... ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต ....................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย"................. โทรศัพท" ...........................มีรายได.ป�ละ ............................ บาท 
 ผู�ปกครองของผู�กู�ยืม (ท่ีไม)ใช)บิดา-มารดา) ชื่อ – สกุล ................................. � ถึงแก)กรรม � ยังมีชีวิตอยู)  
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... เลขท่ี............หมู)ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ......................ถนน ..................... ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต ....................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย"................. โทรศัพท" ...........................มีรายได.ป�ละ ............................ บาท 
 ข.าพเจ.าขอรับรองและยืนยันว)าข.อความดังกล)าวข.างต.นเป5นความจริง หากปรากฏภายหลังว)าได.มีการรับรอง
ข.อความอันเป5นเท็จ ข.าพเจ.ายินยอมรับผิดชอบต)อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก)กองทุนเงินให.กู.ยืมเพ่ือการศึกษา 

          

        ลงชื่อ .............................................................. 
            (.................................................................) 
         ตําแหน)ง .......................................................... 

 

 

สําหรับผู.รับรองลงนาม  
กยศ.102 

หมายเหตุ การรับรองรายได.ของครอบครัวให.บุคคลดังต)อไปน้ี 
เป5นผู.รับรอง 

1. เจ.าหน.าท่ีของรัฐ หรือเจ.าหน.าท่ีของรัฐผู.รับบําเหน็จบํานาญตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ.าหน.าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู.ว)าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน.าสถานศึกษาท่ีผู.ขอกู.ยืมศึกษาอยู) 



 

 

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

 ข.าพเจ.า (ผู.รับรอง)……………………………… ……………………………..ตําแหน)ง……………………………………….………
สถานท่ีทํางาน………………………………………………………………………………..เลขท่ี ………………..หมู)ท่ี……………………………
ตรอก/ซอย……………………………………..ถนน…………………………..ตําบล/แขวง…………………..……………….…………………..
อําเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย"………………โทรศัพท"………………………… 

ขอรับรองว)าขณะนี้  (ผู.ขอกู.ฯ)  นาย/นางสาว …………………………..……………………………………………………………
อยู)ในความปกครองของ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………...มีความสัมพันธ"เป5น…………………………
ท่ีอยู) เลขท่ี…..…………หมู)ท่ี…………….ตรอก/ซอย………….……………….ถนน…………………………....................... 
ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต………………………….. จังหวัด………………………………….
รหัสไปรษณีย"……………โทรศัพท"…………………………………… 

เนื่องจาก ทําเครื่องหมาย � ลงในช)องท่ีต.องการรับรองสถานภาพบุคคลท่ีไม�ได�อยู�กับนักศึกษา 

� สถานภาพของบิดา � สถานภาพของมารดา 

� แยกทางกัน     � หย)าร.าง      
� ไม)ส)งเสียเลี้ยงดู     � เสียชีวิต 

� แยกทางกัน     � หย)าร.าง      
� ไม)ส)งเสียเลี้ยงดู     � เสียชีวิต 

�    อ่ืนฯ (โปรดระบุโดยละเอียด)……………… …………………………………………………………………………………………………. 

 ข.าพเจ.าขอรับรองว)าข.อความข.างต.นเป5นความจริง หากปรากฏภายหลังว)าได.มีการรับรองข.อความอันเป5นเท็จ 
ข.าพเจ.ายินยอมรับผิดชอบต)อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก)กองทุนเงินให.กู.ยืมเพ่ือการศึกษา         

        ลงชื่อ…………………………………………………… 

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

            ตําแหน)ง……………………………….…………………….. 

หมายเหตุ     การรับรองสถานภาพของครอบครัวผู.กู.ให.บุคคลต)อไปน้ีเป5นผู.รับรอง 

1. เจ.าหน.าท่ีของรัฐหรือเจ.าหน.าท่ีของรัฐผู.รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ.าหน.าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู.ว)าราชการกรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน.าสถานศึกษาท่ีผู.ขอกู.ยืมเงินศึกษาอยู) 

ความหมายของสถานะ 
1. แยกทางกัน คือ ผู.ที่มิได.อยู)ร)วมกันฉนัท"สามีภรรยาแล.ว แต)ยังไม)ได.หย)ากันตามกฎหมาย รวมท้ังผู.ที่ไม)ได.สมรสอย)างถูกต.องตามกฎหมาย แต)ไม)ได.อยู)ร)วมกัน
ฉันท"สามีภรรยาแล.ว  
2. หย�าร�าง คือ สามีภรรยาท่ีจดทะเบยีนหย)าต)อนายทะเบียนถือว)าถูกต.องตามกฎหมาย เพือ่ให.ความเป5นสามีภรรยา ส้ินสุดลง 
3. เสียชีวติ คือ หยุดหายใจ หวัใจหยุดเต.น สมองหยุดทํางานโดยส้ินเชิง 
4. ไม�ส�งเสียเลีย้งด ูคือ ไม)อุปการะ ส)งเสียในเร่ืองค)าใช.จ)าย และไม)ดูแลนักศึกษา 
5. หายสาบสญู เรียกบุคคลซ่ึงได.ไปจากภูมิลําเนา หรือถิ่นท่ีอยู) และไม)มีใครรู.แน)ว)าบุคคลน้ันยังมีชีวิตอยู)หรือไม) ตลอดระยะเวลา ๕ ป� และศาลมีคําส่ังให.เป5น
คนสาบสูญว)า คนสาบสูญ 
หากมีข�อสงสยั โปรดตดิต�อ งานกองทนุฯ ม.เกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.0-2320-2777 ต�อ 1420, 1455 โทรสาร 0-2321-4444 
                                                                                วิทยาเขตร�มเกล�า โทร.0-2904-2222 ต�อ 2118 โทรสาร 0-2904-2200  

  หนังสือรับรองสถานภาพการสมรสบิดา มารดา ของผู�ขอกู�ยืมฯ 


