
 

      

2.3 บิดามีอาชีพท่ีมีเงินเดือนประจํา คือมีสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เช�น ทํางานบริษัท รับราชการ รัฐวิสาหกิจ   แยก
ทางกัน หรือ หย�าร%าง กับมารดา หรือมารดาไม�ส�งเสียเลี้ยงดู หรือมารดาหายสาบสูญ (นักศึกษาอยู�ในความดูแลของบิดา) 

เอกสารท่ีต%องเตรียมนําส�งเพ่ือประกอบการพิจารณาให%กู%ยืม � คือนําส�ง 
1.รูปถ�ายนักศึกษาหน%าตรง จํานวน 2 รูป รูปท่ี 1 ติดในแบบฟอร5มคําขอกู%ยืม กยศ.101 รูปท่ี 2 นํามาเพ่ือติด
คู�มือการกู%ยืมเมื่อทําการสัมภาษณ5เรียบร%อยแล%ว 

� 

2.แบบฟอร5มคําขอกู%ยืมเงิน กยศ. 101  � 
3.สําเนาทะเบียนบ%านของนักศึกษา รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือนักศึกษา จํานวน 1 แผ�น ถ%าคํานําหน%าใน
ทะเบียนบ%านเป9น ด.ญ. หรือ ด.ช. ให%ติดต�อท่ีเขต หรืออําเภอเพ่ือเปลี่ยนแปลงให%เป9น นางสาว หรือ นาย 

� 

4.สําเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาท่ีไม�หมดอายุ รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือนักศึกษา จํานวน 1 แผ�น � 
5.สําเนาทะเบียนบ%านของบิดา รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือบิดา จํานวน 1 แผ�น � 
6.สําเนาบัตรประชาชนของบิดาท่ีไม�หมดอายุ รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือบิดา จํานวน 1 แผ�น � 
7.สําเนาทะเบียนบ%านของมารดา รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือมารดา จํานวน 1 แผ�น � 
8.สําเนาบัตรประชาชนของมารดาท่ีไม�หมดอายุ รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือมารดา จํานวน 1 แผ�น � 
9.สําเนาทะเบียนบ%านของผู%ปกครอง รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือมารดา จํานวน 1 แผ�น � 
10.สําเนาบัตรประชาชนของผู%ปกครอง ท่ีไม�หมดอายุ รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือมารดา จํานวน 1 แผ�น � 
11.หนังสือรับรองรายได% กยศ. 102 เขียนด%วยลายมือผู%รับรองรายได%ท้ังฉบับ ห%ามใช%นํ้ายาลบคําผิด หากมีจุดผิด
กรุณาขีดฆ�าเซ็นกํากับด%วยลายมือผู%รับรองรายได% (ผู%รับรองรายได%คือ ข%าราชการปEจจุบัน ทุกระดับ ข%าราชการ
บํานาญ รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู%ใหญ�บ%าน สก. สข.) 

� 

12.สําเนาบัตรข%าราชการท่ีไม�หมดอายุ รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือข%าราชการ จํานวน 1 แผ�น กรณีสําเนา
บัตรข%าราชการหมดอายุ และยังไม�ได%ทําบัตรใหม� กรุณาแนบสําเนาใบแต�งตั้งของข%าราชการ รับรองสําเนา
ถูกต%องด%วยลายมือข%าราชการ จํานวน 1 แผ�น และสําเนาบัตรประชาชนของข%าราชการ รับรองสําเนาถูกต%อง
ด%วยลายมือข%าราชการ จํานวน 1 แผ�น 

� 

13.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับล�าสุด ย%อนหลังได%ไม�เกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีนําเอกสารมา
ส�ง กรณี สลิปเงินเดือนพิมพ5ออกจากคอมพิวเตอร5 หรือหนังสือรับรองเงินเดือนท่ีหัวจดหมายไม�มีตราบริษัท 
กรุณาให%ต%นสังกัดประทับตราในเอกสารมาให%เรียบร%อย 

� 
(บิดา) 

14.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย5ท่ีปรึกษา กยศ. 103 จํานวน 1 แผ�น โดยให%คุณครูโรงเรียนท่ีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาล�าสุดรับรองความประพฤติ 

� 

15.แบบฟอร5มแผนท่ีบ%านตามทะเบียนบ%าน จํานวน 1 แผ�น กรุณาวาดแผนท่ีบ%านตามทะเบียนบ%านโดยท่ี เริ่ม
จากจุดท่ีสําคัญใกล%บ%าน เช�น วัด โรงเรียน โบสถ5 มัสยิด ท่ีมีคนรู%จัก ไปถึงตัวบ%าน เขียนระบุช่ือซอย ถนน ให%
ละเอียด เขียนลงในแบบฟอร5ม 

� 

16.แบบฟอร5มรูปถ�ายบ%านตามทะเบียนบ%าน จํานวน 1 แผ�น กรุณาถ�ายภาพหน%าบ%านให%เห็นบ%านเลขท่ี และ
บริเวณบ%าน อย�างละภาพ ติดลงในแบบฟอร5ม 

� 

17.สําเนาแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ5 (วุฒิการศึกษา) รับรองสําเนาถูกต%องด%วยลายมือนักศึกษา จํานวน 1 
แผ�น 

� 

18.แบบฟอร5มยืนยันการเข%าร�วมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 1 กิจกรรม � 
19. เอกสารสําคัญทางราชการ เช�นสําเนาใบหย�า สําเนาใบมรณบัตร สําเนารับรองการแยกทางกัน คําสั่งศาล
กรณีหายสาบสูญ เป9นต%น ทุกสําเนาเอกสารรับรองสําเนาถูกต%องโดยนักศึกษาทุกแผ�น กรณีไม�มีสําเนาเอกสาร
ทางราชการ ให%ทําหนังสือรับรองสถานภาพ รับรองโดยข%าราชการ พร%อมแนบสําเนาบัตรข%าราชการ 1 แผ�น 
รับรองสําเนาถูกต%องโดยเจ%าของเอกสาร 

� 

20.อ่ืน ๆ เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา (ถ%ามี) 

 

 

 
 
 
 

รายละเอียดการเตรียมเอกสาร กรณีที่ 2.3 บิดาอาชีพมีเงินเดือนประจํา  
มารดาแยกทางกัน/หย#าร$าง ไม#ส#งเสียเลี้ยงดู หายสาบสูญ  

 



 
 
 
 

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

 ข%าพเจ%า.....นายม่ันคง  ซ่ือตรง....ตําแหน�ง..........ผู%ใหญ�บ%าน................................................................... 
สังกัด....................................สถานท่ีทํางาน.......................................เลขท่ี...77.......หมู�ท่ี....4.....ตรอก/ซอย........................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง....ปLาง้ิว.......อําเภอ/เขต........เวียงปLาเปMา..........จังหวัด.....เชียงราย............. 
รหัสไปรษณีย5......57170.......โทรศัพท5.....089-4471234.... 
ขอรับรองว�า บิดาและมารดาของ…………………เรียนดี มีคุณธรรม………………….…………………… 
ให%ทําเครื่องหมายในหัวข%อท่ีเป9นสถานภาพปEจจุบันของมารดา 

�    แยกกันอยู� ไม�ได%จดทะเบียนสมรส        �    สมรสแต�แยกกันอยู� ไม�ได%จดทะเบียนหย�า 
�    บิดาหายสาบสูญไม�สามารถติดต�อได%             �    มารดาหายสาบสูญไม�สามารถติดต�อได% 
�    บิดาไม�ส�งเสียเลี้ยงดู    �    มารดาไม�ส�งเสียเลี้ยงดู 
�    อ่ืนฯ (โปรดระบุโดยละเอียด)…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขณะนี้  (ผู%ขอกู%ฯ)  นาย/นาง/นางสาว …………………เรียนดี มีคุณธรรม……….……………………………………… 
อยู�ในความปกครองของ นาย/นาง/นางสาว…………….ใส�ชื่อสกุลของบิดา…………..มีความสัมพันธ5เป9น………บิดา… 
ท่ีอยู� เลขท่ี...99..หมู�...4...ตรอก/ซอย............................... ถนน.........................................ตําบล/แขวง..........ปLาง้ิว........
อําเภอ/เขต............เวียงปLาเปMา.........จังหวัด.........เชียงราย........รหัสไปรษณีย5.... 57170...โทรศัพท5......088-4889972... 
 ข%าพเจ%าขอรับรองว�าข%อความข%างต%นเป9นความจริง หากปรากฏภายหลังว�าได%มีการรับรองข%อความอันเป9นเท็จ 
ข%าพเจ%ายินยอมรับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก�กองทุนเงินให%กู%ยืมเพ่ือการศึกษา         
 
        ลงชื่อ…………ผู%รับรอง…………… 
               (………นายม่ันคง  ซ่ือตรง……….) 
            ตําแหน�ง…………ผู%ใหญ�บ%าน………………….. 
 

     หมายเหตุ     การรับรองรายได%ของครอบครัวผู%กู%ให%บุคคลต�อไปน้ีเป9นผู%รับรอง 
                                1. เจ%าหน%าท่ีของรัฐหรือเจ%าหน%าท่ีของรัฐผู%รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ%าหน%าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
                                2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู%ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 
                                3. หัวหน%าสถานศึกษาท่ีผู%ขอกู%ยืมเงินศึกษาอยู� 

 
***หากมีข$อสงสยั โปรดติดต#อ งานกองทุนฯ ม.เกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.0-2320-2777 ต#อ 1420, 1455 โทรสาร 0-2321-4444 
         วิทยาเขตร#มเกล$า โทร.0-2904-2222 ต#อ 2118 โทรสาร 0-2904-2200   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย#างหนังสือรับรองสถานภาพกรณีไม#มีเอกสารจากทางราชการ กรณีที่ 2.3 
 

ลงวนัที�ปัจจุบนัที�ทาํการกรอกขอ้มูล 



 

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร$อยแล$ว ติดต�อยื่นด%วยตัวนักศึกษาเอง เพ่ือสัมภาษณ5 (นักศึกษาสมัครเรียนได%รหัสนักศึกษา และชําระเงิน
ค�าลงทะเบียนแรกเข%าถึงสามารถเข%าสัมภาษณ5กองทุนกู%ยืมได%) สถานท่ีสัมภาษณ5 คือ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
     วิทยาเขตร�มเกล%า 60 ถนนร�มเกล%า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 ห%องกองทุนเงินให%กู%ยืม
เพ่ือการศึกษา เบอร5โทรศัพท5 0-2904-2222 ต�อ 2118 
     วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 ห%อง
กองทุนเงินให%กู%ยืมเพ่ือการศึกษา เบอร5โทรศัพท5 0-2320-2777 ต�อ 1420 หรือ 1455 
เมื่อสัมภาษณ=เรียบร$อยแล$ว นักศึกษาจะได%รับเลขลําดับทุน พร%อม คู�มือการกู%ยืมจํานวน 1 เล�ม ใบเปSดบัญชีจํานวน 1 แผ�น 

ทุกคร้ังท่ีทําการติดต#อกองทุนกู$ยืมกรุณาแต#งกายด$วยชุดนักศึกษา หรือแต#งกายสุภาพ 

 


