
 
 
 
 

ข้อปฏิบัติของผู้สมัครเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 
ส าหรับ  

 ผู้ที่เคยกู้ยืม กยศ. มาจากสถาบันเดิม   ผู้ไม่เคยกู้ยืม กยศ. 
 

 ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เอกสารตามด้านล่าง) ให้ครบถ้วน และ
น าส่งแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใน 14 วันหลังจากผู้สมัครได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
โดยการส่งเอกสารให้แผนกทุนการศึกษา ผู้สมัครสามารถน าส่งได้ 2 ช่องทางดังนี้ 

1. น ามาส่งด้วยตัวเองทีม่หาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  ผู้สมัครน าเอกสารประกอบการกู้ยืมกองทุนฯ มาส่งท่ีแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ท่ีตั้ง เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

2. น าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
ผู้สมัครสามารถน าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

ให้ชัดเจน ส่งมาตามท่ีอยู่ 
 
กรุณาน าส่ง 
  แผนกทุนการศึกษา (กู้ยืมกองทุนฯ ปี 2564) 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง 
  จังหวัดปทุมธานี  12120 

   
 
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่น าส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะต้องมาแสดงตัวที่แผนกทุนการศึกษา 
เดือนกรกฎาคม 2564 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ 
แผนกทุนการศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 โทร  02 407 3888    ต่อ    2588, 2599 
Facebook : https://www.facebook.com/scholarship.bu/ 
Website   : http://loan.bu.ac.th/ 
 

https://www.facebook.com/scholarship.bu/
http://loan.bu.ac.th/


 
 

 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) 
ปีการศึกษา 2564 

รายการเอกสาร / หลกัฐาน ที่ใช้ประกอบการพจิารณากู้ยมืเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 
(เรียงล าดับเอกสารตามนี้) 

 

1. แบบแจง้ความประสงคข์อกูย้มืเงินจากกองทุนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา  (กยศ./กรอ.) 
2. แบบค าขอกูย้มืเงิน กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.101) โดย กรอกขอ้ความครบถว้น  พร้อมติดรูปถ่ายชุด

นกัเรียน/นกัศึกษาของผูกู้ข้อยมืฯ (นักศึกษา) ขนาด 1 น้ิว    จ านวน 1 รูป 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อกูย้มื (นกัศึกษา)  จ านวน 1 ชุด และเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้อกูย้มื (นักศึกษา) จ านวน 1 ชุด  และเซ็นรับรองส าเนา 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ บิดา และมารดา จ านวน 1 ชุด  และใหบิ้ดา มารดา เซ็นช่ือรับรองส าเนาเอกสารดว้ยตวัเอง 
6. ส าเนาทะเบียนบา้นของ บิดาและ มารดา  จ านวน 1 ชุด  และให ้บิดา มารดา เซ็นช่ือรับรองส าเนาเอกสารดว้ยตวัเอง 
7. หลกัฐานการหยา่ร้าง (บิดาและมารดาแยกทางกนั)  
-  กรณีมใีบหย่า  ใชส้ าเนาใบหยา่ 
- กรณีไม่มใีบหย่า   ใชห้นงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว ( ทกศ.002 ) รับรองโดย ขา้ราชการ/เจา้หนา้ของรัฐ/ เจา้หนา้ท่ี-

รัฐวสิาหกิจ พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการ /เจา้หนา้ท่ีของรัฐ / เจา้หนา้ท่ีรัฐวสิาหกิจ และลงนามรับรอง
ส าเนาดว้ย 

8. ส าเนาใบมรณะบตัร กรณี บิดา / มารดา ถึงแก่กรรม 
9. หลกัฐาน แสดงรายไดค้รอบครัว (บิดา และ มารดา) ของผูข้อกูย้มืฯ (นักศึกษา) 

กรณีท างานประจ า  ( เช่น พนกังานบริษทั, รับราชการ เป็นตน้ )              ใชห้นงัสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 60 วนั)  หรือ 
 สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด  ออกใหโ้ดยหน่วยงานท่ีสงักดั 
กรณีไม่ได้ท างานประจ า  (เช่น คา้ขาย เกษตรกรรม เป็นตน้)           ใชห้นงัสือรับรองรายไดฯ้  ( กยศ./กรอ. 102 )  รับรองโดย 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ของรัฐ/ เจา้หนา้ท่ีรัฐวสิาหกิจ พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการ /เจา้หนา้ท่ีของรัฐ / 
 เจา้หนา้ท่ีรัฐวสิาหกิจและลงนามรับรองส าเนาดว้ย 

10.  หลกัฐานแสดงถึงการเขา้ร่วมโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปี 2563 – 2564        

จ านวน 1 กจิกรรม ไม่ก าหนดช่ัวโมง 

 

การยืน่แบบค าขอกู้ยมืผ่าน  Application  : กยศ. Connect          
    ใหน้กัศึกษายืน่ค  าขอกูเ้งินกองทุนฯ ผา่นระบบ DSL  ท่ี Application  : กยศ. Connect          
 

 

       ลงช่ือ………………………………..…………..ผูข้อกูย้มื (นกัศึกษา) 
 (......................................................................) 

               วนัท่ี…………เดือน……………..……….พ.ศ ………. 

 
 



มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
แบบแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ลักษณะที่ 1 :  เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่าดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 
 

 

ท าท่ี  9/1 หมู่ที่ 5 ต.คอลงหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

 วันที.่........................เดือน........................................พ.ศ................................... 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. .................................... 

อายุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ปี  บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่  ---- 
 รหัสนักศึกษา  คณะ.......................................................................................หลักสูตร/ภาควิชา
.............................................................................................ที่อยู่เลขที่ ............................ซอย................................................................................................ 

หมู่ที่........................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต................................................................ 

จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)......................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ).......................................................................................................อีเมล์............................................................................................................... โดยมี 
นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. ..........................................อายุ ..............................ปี  
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน).................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ).................................................................................................... 
มีความสัมพันธ์เป็น.................................................................. และเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของข้าพเจ้า 
 

1. ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ดังต่อไปนี้   
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) เพ่ือน ามาใช้เป็น
ค่าลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา  2564 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว โดยได้ช าระค่าลงทะเบียนเรียนซึ่งแบ่งเป็นค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จ านวน 1,000 บาท และ
ค่าเล่าเรียน จ านวน 7,000 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่..................เดือน........................พ.ศ..25............... 
รายละเอียดปรากฏตาม ใบ กค.021 โดยค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างช าระเป็น เงินจ านวน............................................................ .....บาท 
(......................................................................................................................................................................บาทถ้วน) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยน าเงินกู้ยืมจาก
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) มาช าระเป็นค่าลงทะเบียนเรียนของข้าพเจ้าในส่วนดังกล่าว เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้
กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์ของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ./กรอ.) หากตรวจสอบพบในภายหลังพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และ/หรือ มี
เหตุอันใดท่ีท าให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับเงินจากองทุนฯ ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ยังค้างช าระให้กับมหาวิทยาลัย 
ภายใน 14 วันโดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ กับมหาวิทยาลัยอีก 
 
 2. การลาออก 
  ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าหากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้า
ตกลงช าระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ยังค้างช าระให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 14 วัน และข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยคืนเงิน
ให้กับข้าพเจ้าเฉพาะค่าประกันความเสียหาย จ านวน 2,000 บาท เท่านั้น โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ กับมหาวิทยาลัยอีก 

 
 
 
 



3. การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล 
 ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า  
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
รับทราบ ตกลง และยินยอมว่า มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในปัจจุบันหรือที่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลัง 
 

หมาเหตุ : เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกองทุนเงิน          
             ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจโดยแท้ และข้อความข้างต้นเป็น
ความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการแสดงเจตนานี้ทุกประการ เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 ลงชื่อ..................................................................................................................................นักศึกษา/ผู้แสดงความประสงค์/ผู้ให้ความยินยอม 
        (.....................................................................................................................................) 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
ของนาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................ขอให้ความยินยอมในการแสดงความประสงค์ข้างต้นนี้ 
เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 ลงชื่อ..................................................................................................................................ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 
        (..............................................................................................................................(



 

 
 

แบบค าขอกู้ยมืเงิน กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ./กรอ.) 
   ผู้ทีเ่คยกู้ยมื กยศ./กรอ. มาจากสถาบันเดิม      ผู้ไม่เคยกู้ยมื กยศ./กรอ. 

ข้อมูลผู้กู้ยมื (โปรดกรอกข้อความด้วยตวับรรจง) 
1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………………………………….......…วนั/เดือน/ปีเกิด…………../………..…/……..….….อาย…ุ........…..ปี 

สญัชาติ……..…………..........…....เช้ือชาติ……......………..………..เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน……….....………………………… 
นกัศึกษาระดบั………….……......……..ชั้นปีท่ี……….….……คณะ…………............…………………ภาควชิา…….………………… 
รหสัประจ าตวันกัศึกษา………….....………...….คะแนนเฉล่ียสะสมปีการศึกษาก่อนท่ีจะขอกู.้............….........….. 

2. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น  เลขท่ี……………..….หมู่ท่ี…......…..…ตรอก/ซอย……….…..............………..ถนน……………………….….... 
ต าบล/แขวง……….………......……….อ าเภอ/เขต……………..…......……จงัหวดั……….…..…………….รหสัไปรษณีย…์….....….…..  

เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้................................................. 
3. ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี……………..….หมู่ท่ี…......…..…ตรอก/ซอย……….…..............………..ถนน……………………….….... 

ต าบล/แขวง……….………......……….อ าเภอ/เขต……………..…......……จงัหวดั……….…..…………….รหสัไปรษณีย…์….....….…..  

เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้................................................. 
4.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

  เคยส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาก........................................................................................................  
คณะ …………................................................…..สาขาวชิา................................................................................  

      ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

5.  เคยไดรั้บทุนการศึกษา 
 

ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
    
    
    
 ไม่ เคยไดรั้บทุนการศึกษา 

6. เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
 

ปีการศึกษา ระดบัการศึกษา ชั้นปีท่ี สถานศึกษา เงินท่ีกูย้มื 
     
     
     
     
 ไม่เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
 
 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1น้ิว 

 ของผูย้ืน่ 
ค าขอกูฯ้ 
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7. ขา้พเจา้ไดรั้บอุปการะดา้นการเงินจาก(นาย/นางนางสาว)……………..…………………….................................................................  
มีความสมัพนัธ์กบัขา้พเจา้โดยเป็น……....................……… 

8. ขา้พเจา้ไดรั้บค่าใชจ่้ายเดือนละ……………………………………..……….บาท  (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 

ข้อมูลบดิา-มารดา 

9.  บิดา ขา้พเจา้ช่ือ………………………………………….......................….......….         ถึงแก่กรรม     ยงัมีชีวติอยู ่      อาย…ุ…......ปี 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน………………………………........................……เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี….……………………..… 
จบการศึกษาขั้นสูงสุด……………………….........……………………จากสถาบนัการศึกษา………...............…………..….……………. 
อาชีพ    รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   ต าแหน่ง   ……………........................…….…………………………..….…………………                                    

หนา้ท่ี……………………….........................………………………………………………...………………….……...…………. 
  คา้ขาย  โดยเป็น         เจา้ของร้าน         หาบเร่  เช่าร้าน 

ลกัษณะสินคา้………………......................…………………………….......……………………..…..…………………….… 
  รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)………………......................…………………...…………..………………..….…....….………..  
  เกษตรกร  ประเภท…………………........................……………………..………………………………..….……………….. 

โดย        เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม……………………ไร่               เช่าท่ี  รวม……...………………ไร่ 
  อ่ืนๆ………………………………………........................…………………………………..………………..…………… 

         รายไดปี้ละ………………….........……บาท (............................................................................................)    หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี….….หมู่ท่ี……ตรอก/ซอย……......………………ถนน….….......……….....ต าบล/แขวง……………………………. 

อ าเภอ/เขต………………จงัหวดั……….......…….รหสัไปรษณีย.์....…เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดตอ่ได ้............................................... 
10.  มารดา ขา้พเจา้ช่ือ………………………………………………..................………….  ถึงแก่กรรม    ยงัมีชีวติอยู ่อาย…ุ..…….......ปี 

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน……………………………....................……………...เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี…………..…….......... 
จบการศึกษาขั้นสูงสุด……………………………………………จากสถาบนัการศึกษา.……………...................…………..…………....…         
อาชีพ    รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   ต าแหน่ง   ……………........................…….…………………………..….…………………                                    

หนา้ท่ี……………………….........................………………………………………………...………………….……...…………. 
  คา้ขาย  โดยเป็น         เจา้ของร้าน         หาบเร่  เช่าร้าน 

ลกัษณะสินคา้………………......................…………………………….......……………………..…..…………………….… 
  รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)………………......................…………………...…………..………………..….…....….………..  
  เกษตรกร  ประเภท…………………........................……………………..………………………………..….……………….. 

โดย        เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม……………………ไร่                เช่าท่ี  รวม……...………………ไร่ 
  อ่ืนๆ………………………………………........................…………………………………..………………..………… 

รายไดปี้ละ…………………………....…บาท  (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี….….หมู่ท่ี……ตรอก/ซอย……......………………ถนน….….......……….....ต าบล/แขวง……………………………. 

อ าเภอ/เขต………………จงัหวดั……………......….รหสัไปรษณีย.์.......เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้............................................. 
 
11.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

          อยูด่ว้ยกนั     หยา่     แยกทางกนั   
    อ่ืน ๆ  ระบุ……………………………………………………………………..............…………………..……………………………. 
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12. พี ่นอ้ง ร่วมบิดามารดา  รวมผูข้อกูย้มืมี ……....………..…..คน  ชาย……..…...คน  หญิง……..……..คน  ขา้พเจา้เป็นคนท่ี……..........…..    

    พ่ีนอ้งก าลงัศึกษาอยู ่ ………….. คน (ไม่รวมผู้ขอกู้ยมืเงนิ)  คือ 
 

คนท่ี เพศ อาย ุ ช่ือ – สกลุ ชั้นปี สถาบนัการศึกษา 
      
      
      

 

 

13. พี่นอ้งท่ีประกอบอาชีพแลว้รวม…………………...........…คน  คือ 
 

คนท่ี เพศ อาย ุ การศึกษาสูงสุด สถานท่ีท างาน รายไดเ้ดือนละ 
      
      
      
      
 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรอกข้อมูลกรณีที ่ บิดา มารดา ขาดการติดต่อ หรือ ถึงแก่กรรมทั้ง 2 คน เท่าน้ัน)     
13. ผูป้กครองช่ือ…………………………….…………..สกลุ………………………..…………เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น…………. 
  เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน……………………………………...……....เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี……………………….….…….. 

       อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   ต าแหน่ง……..............………………………………………………………….……... 
                                  หนา้ท่ี………………………………….............…………………………………………………………..………...……. 

  คา้ขาย  โดยเป็น      เจา้ของร้าน         หาบเร่   เช่าร้าน 
      ลกัษณะสินคา้……………………………………………………………………………………...…………….………. 
  รับจา้ง  (ระบุงานใหช้ดัเจน)……………………………………………….……..…………………….…... …………… 
  เกษตรกร  ประเภท……………………………………….……………………………………………….………………. 
      โดย    เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม…………………ไร่              เช่าท่ี  รวม…………………ไร่ 
  อ่ืนๆ  (ใหร้ะบุ……………………………………………………………………..…………………..…………………) 

         รายไดปี้ละ……………………………บาท  (.......................................................................................)  (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
         ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี….…………...….หมู่ท่ี…………...…ตรอก/ซอย..………………… …….…………..ถนน….…….…………………... 
          ต าบล/แขวง………………………….…..…….อ าเภอ/เขต…….……..……………...………….…จงัหวดั….……………………...………

รหสัไปรษณีย…์……….........…………… โทรศพัท…์…………………………………….…มือถือ………...…………………………….. 
 

 
 

       ลงช่ือ………………………………..…………..ผูข้อกูย้มื (นกัศึกษา) 
 (......................................................................) 

               วนัท่ี…………เดือน……………..……….พ.ศ ………. 
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** การรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้ขอกู้ยมืฯ  

ใช้กรณ ีบิดา และมารดา แยกทางกนั ไม่มใีบหย่า 
ต้องกรอกข้อความทั้งหมดโดยลายมอืของผู้รับรองเท่านั้น** 

 
หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้ขอกู้ยมืเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

(ใช้กรณบีิดา และมารดาแยกทางกนั ไม่มใีบหย่า)   
 

       วนัท่ี…..….เดือน…………………..พ.ศ….…………….. 
 
 ขา้พเจา้………………………......……………….……………………ต าแหน่ง…………….....……………….………… 
สถานท่ีท างาน…………………………………...................เลขท่ี…………...…หมู่ท่ี……….…ตรอก/ซอย…………..…....…….... 
ถนน………….…………...……......ต าบล/แขวง….…………………………..……...อ าเภอ/เขต………….…….………..……….. 
จงัหวดั……………….……………..…………รหสัไปรษณีย…์…………………….…โทรศพัท…์……….......…....…………….. 
ขอรับรองวา่   บิดาและมารดาของ นาย/นางสาว/นาง……………………………………….………………………….…….....    
        ผูป้กครองของ นาย/นางสาว/นาง…………………………………………………………….…….……………. 
ได ้               แยกทางกนั 
                    ขาดการติดต่อ 

                    อ่ืนๆ………………………………….………………………………………………………………….……………… 
 

ขา้พเจา้ยนิยอมใหก้องทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ท่ีอยูใ่นความครอบครองของขา้พเจา้ รวมทั้ง
ยนิยอมใหก้องทุนเก็บรวมรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน ตามวตัถุประสงคข์องกองทุนในการพิจารณาการใหกู้ย้มื
เงินกองทุน โดยผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์และ/หรืออิเลก็ทรอนิกส์ของกองทุน 
 

      ขอรับรองวา่เป็นความจริง 
 
ลงช่ือ ……………………...……………………. 
               ( ………………………………………… ) 
 ต  าแหน่ง……………………………………………. 

 

 

หมายเหตุ :  การรับรองสถานภาพของครอบครัวใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

1. เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
2. เจา้หนา้ท่ีรัฐวสิาหกิจ 
3. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพ หรือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
   ผู้รับรองสถานภาพของครอบครัวต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ  (พร้อมลงนามรับรองส าเนาด้วยลายมอืเจ้าของบัตร )    

ทกศ.  002 

 

ทกศ.  002 



 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันที ่          เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานที่ท างาน       
เลขที ่         หมู่ท่ี      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานทีท่ างาน                         อยู่บ้านเลขที ่                
หมู่ท่ี         ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                                ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                               เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผูข้อกู้ยืมเงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา)  ชื่อ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง    
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

    
 
      ลงชื่อ                                        ผู้รับรอง                              
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ/
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผูร้ับรองได้สังกัด และรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่
 



บุคคลผู้มีสิทธิ์รับรองหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (ใช้กรณีบิดา และมารดา แยกทางกันไม่มีใบหย่า) 
และหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมฯ (ใช้กรณีบิดา และมารดาไม่ได้ท างานประจ า) 

 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ"  หมายความว่า 
1.1 ข้าราชการการเมือง 
1.2 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
1.3 ข้าราชการคร ู
1.4 ข้าราชการต ารวจ 
1.5 ข้าราชการทหาร 
1.6 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
1.7 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
1.8 ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
1.9 ข้าราชการพลเรือน 
1.10 ข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย 
1.11 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
1.12 สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
1.13 ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.14 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
1.15 เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองคก์ารมหาชน 
1.16 ข้าราชการ พนักงาน หรือเจา้หน้าท่ีอื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี ้

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
"เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากต าแหน่ง โดยมสีิทธิได้รับบ าเหนจ็
บ านาญ 

3. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

 ส าคัญมาก 
1. ผู้รับรองจะต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองท้ังฉบับ ห้ามมิให้มีการขูด ขีด ฆ่า  

หากเขียนผิด ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อก ากับทุกครั้ง ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด (ลิควิดเปเปอร์) 
2. ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐ/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรพนักงาน/บัตร

ก านัน/บัตรผู้ใหญ่บ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสาร โดยบัตรประจ าตัวจะต้องยัง
ไม่หมดอายุ (กรณีบัตรประจ าตัวหมดอายุ ยังไม่ได้บัตรใหม่ ให้ขอหนังสือรับรองการท างาน
แนบพร้อมส าเนาบัตรใบเก่ามาด้วย) 

 



 
 
 

หนงัสือรับรองการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปี  2563 - 2564 
 
ช่ือ – สกุล ...................................................................รหัสนักศึกษา ................................................. โทรศัพท์มือถือ....................................... 
คณะ ........................................................................................ สาขาวิชา .......................................................................................................... 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา............................................................................................................................................................................. 
สถานท่ี ............................................................................................................................ วัน/เดือน/ปี ............................................................. 
เวลา เริม่ ............................... ถึง ................................ น. รวมจ านวนช่ัวโมงต่อวัน ....................ช่ัวโมง 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมทีล่งมือปฏิบัติ 
 1. ........................................................................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ ...................................................... นักศึกษาผู้กู้ยืม           ลงช่ือ .................................................. ผู้รับรองกิจกรรม/อาจารยผ์ู้ควบคุม 

    (...........................................................)   (......................................................) 

  ต าแหน่ง............................................................ 

  โทรศัพท์ ........................................................... 

                        พร้อมประทับตรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหตุผลความจ าเป็นในการขอกู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา   

ส าคัญมาก 
1. หนังสือรับรองฉบับน้ี ใช้รับรองกิจกรรมฯ 1 ฉบับต่อหนึ่งวัน* หรือ 1 ฉบับต่อหนึ่งกิจกรรม เท่านั้น 

(*กรณีนักศึกษาไปท ากจิกรรมมากกว่า 1 วัน ให้ใช้หนังสือรับรองฯ วันละ 1 ฉบับ) 

2. การนับช่ัวโมงกิจกรรมจิตอาสา 1 วัน ได้ช่ัวโมงจิตอาสาไม่เกิน 8 ชม. 

3. ผู้รับรองการท าโครงการ/กิจกรรม คือ ผู้จัดหรือเจ้าของโครงการ/กิจกรรม หรือ เจ้าหน้าที่ในสถานท่ีนัน้ๆ ทีด่ าเนินการจัดท า
กิจกรรม  ยกตัวอย่างเช่น 

2.1 ไปท าจิตอาสาที่วัด ผูร้ับรอง คือ พระในวัด พร้อมประทับตรายางวัด 

2.2 ไปท าจิตอาสาในหน่วยงานราชการ ผู้รับรอง คือ เจ้าพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ พร้อมประทับตรายางหน่วยงาน (ถ้ามี) 

4. ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา เช่น บรจิาคโลหิต, ช่วยงานวัด, บ้านพักชรา, กาชาด, โรงพยาบาล, มูลนิธ,ิ สถานสงเคราะห์ เป็นต้น 

5. การแข่งขัน การประกวด และการอบรมต่างๆ, การบริจาคเงิน, การช่วยงานในบริษัทเอกชน, การช่วยงานในหมู่บ้านจัดสรรหรือ
คอนโด, ช่วยงานในครอบครัว ไม่ถือว่า เป็นกิจกรรมจติอาสา 

6. กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทน 


