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ศึก

ษา
 

เลขประจำตัวประชาชน      
รหัสนักศึกษา  
 นาย   นางสาว....................................................................... 

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือการจัดการ 
สาขา...............................................................................................ชัน้ปีท่ี.................... 

โทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)    

กยศ. | กรอ. 
ลักษณะ 1 | ลักษณะ 2 

ปีการศึกษา 2563 
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ไม่เคยกู้ยืม    เคยกู้ยืม   
 

 เอกสารประกอบการพิจารณา : ของนกัศึกษา จำนวน 

1 Print “แบบคำยืนยันการขอกูย้ืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2563” จากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ที่นักศึกษากรอกและบันทึกข้อมูล 1 

2 รูปถ่าย เครื่องแบบนกัศึกษามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว ตดิลงบนเอกสารแบบคำขอกู้ยืม (กยศ. 101) 1 

3 สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน ของนักศึกษา (หา้มใช้สำเนาหมดอายุ) 1 

4 สำเนาทะเบียนบา้น ของนักศึกษา 1 

5 สำเนาใบแสดงผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ผ่านมาก่อนหนา้ ปกีารศึกษาที่ขอกู้ยืม 1 

6 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (สำหรับนกัศึกษากู้ตอ่เนื่องต้องทำ 36 ชั่วโมงต่อปกีารศึกษา) 1 

 เอกสารประกอบการพิจารณา :  คู่สมรส ของนักศึกษา (กรณีนักศึกษามีคู่สมรส)  

1 สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน ของคู่สมรส (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ) 1 

2 สำเนาทะเบียนบา้น ของคู่สมรส 1 

 เอกสารประกอบการพิจารณา :  บิดา และมารดา ของนักศึกษา  

1 สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน ของบิดา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ) 1 

2 สำเนาทะเบียนบา้น ของบิดา 1 

3 สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน ของมารดา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ) 1 

4 สำเนาทะเบียนบา้น ของมารดา 1 

5 สำเนาใบมรณะบัตร (กรณี บิดา หรือมารดา เสียชีวิต) 1 

6 สำเนาใบหยา่ (กรณี บิดา และมารดา หย่าร้าง) 1 

 เอกสารประกอบการพิจารณา :  ผู้ปกครอง ของนักศึกษา (บิดา หรือมารดาไม่ได้อุปการะโดยสิ้นเชิง)  

1 สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน ของผู้ปกครอง (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ) 1 

2 สำเนาทะเบียนบา้น ของผู้ปกครอง 1 

 เอกสารแสดงรายได้ครอบครัว กรณปีระกอบอาชีพมีเงินเดือนประจำ  

1 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ไม่อนุญาตให้ใช้ Statement จากธนาคาร 1 คน/ฉบับ 

2 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ของคู่สมรส (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ไม่อนุญาตให้ใช้ Statement จากธนาคาร 1 

 เอกสารแสดงรายได้ครอบครัว กรณีไมป่ระกอบอาชีพ/ประกอบอาชีพ ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดอืน  

1 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (กยศ. 102) 1 

2 สำเนาบัตรประจำตวั ขา้ราชการ หรือรฐัวิสาหกิจ ของผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (หา้มใช้สำเนาหมดอายุ) 1 

ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด หรือขูดลบ กรณีจำเป็นต้องแก้ไขข้อมลูกรุณาขีดคล่อม เพ่ือแก้ไข และลงลายมือชื่อกำกับทกุจุดที่มกีารแก้ไข 
เงื่อนไขที่นักศึกษาต้องทราบ 

1. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถกูต้อง (ด้วยลายมือ หลีกเล่ียงการเซ็นชื่อ) โดยเจ้าของเอกสาร ทุกฉบับ การปลอมแปลงลายมือชื่อ ถือเป็นความผิดตามกฎกมาย 

2. หากเอกสารใบรับรองรายได้ครอบครัวไม่ถูกต้อง กองสวัสดกิารนักศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสาร เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาจากกองทุนฯ 

ข้าพเจ้าอ่านเงื่อนไขขา้งต้น อย่างถี่ถ้วน และยอมรบัในเงื่อนไข ทุกประการ 

ลงชื่อ.................................................................(นักศึกษา ผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน) 

วันที่  เดือน  ปี พ.ศ.  

สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  
 

ลงชื่อผู้สัมภาษณ์................................................. 

(.............................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษา กองสวัสดิการนกัศึกษา 

นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤตดิี เข้ารว่มโครงการจิตอาสา ตามเงื่อนไขของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผลการสัมภาษณ์  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

วันที่  เดือน  ปี พ.ศ.  

SCAN CODE ชุดที่  รหัส  ลำดับที่  

9 



กยศ.101 

รูปถ่าย 

เครื่องแบบ 

มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย 

ขนาด 1 นิว้ 

 

 

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประจำปีการศึกษา 2563 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
 ลักษณะที่ 1 (กยศ.) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 ลักษณะที่ 2 (กรอ.) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ 

ข้อมูลนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง.........................................................................วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด // 

อายุ  ปี สัญชาติ..............เชื้อชาติ.............เลขที่บัตรประชาชน      
นักศึกษา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่..............  วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือการจัดการ 

สาขา.............................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม  ปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม . 
รหัสนักศึกษา  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................... 

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.........................................ถนน......................................... 
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................. 

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์     
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................. ....................ถนน................................................. 

ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด........ ...................................... 

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์    
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ไม่เคยสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 เคยสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษา...................................................................... ........................ 
คณะ...................................................... ..............................สาขา.......................................................................................  

5.  เคยได้รับทุนการศึกษา (โปรดระบุ)  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา ประเภททุนการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา จำนวนเงิน (บาท) 

    
    

    

6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ลักษณะที่ 1 (กยศ.)    ลักษณะที่ 2 (กรอ.)    ไม่เคยกู้ยืมฯ 
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ สถานศึกษา จำนวนเงิน (บาท) 

     

     
     

7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก นาย/นางสาว/นาง................................................มีความสัมพันธ์เป็น............ 
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่าย เดือนละ...................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) จากบุคคลในข้อ 7. 

  



 
ข้อมูลบิดา และมารดา (หากกรอกข้อมูลในส่วนนี้ ไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้ปกครอง ข้อที่ 14) 

9. บิดา ของข้าพเจ้า ชื่อ นาย........................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิต อายุ  ป ี

เลขที่บัตรประชาชน       
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน......... ........................................ 
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด........ ...................................... 

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์    
จบการศึกษาสูงสุด ในระดับ..............................จากสถานศึกษา........................................................................................  
อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง............................................................. . 

     สถานที่ทำงาน................................................................................................................................................  
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง.........................................สถานที่ทำงาน.................................................... 
 ค้าขาย โดยเป็น (โปรดระบุ)  เจ้าของร้าน   เช่าร้าน   ลูกจ้าง   หาบเร่/แผงลอย 
     ลักษณะสินค้า/บริการ....................................................................................................................................  
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)............................................................................................................ ................. 
 เกษตรกร ประเภท.......................................โดย  เปน็เจ้าของที่ดิน รวม......ไร่   เช่าที่ดิน รวม......ไร่ 
 อ่ืนๆ (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................................................ 

รวม รายได้ต่อปี ของบิดา เป็นเงิน..........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

10. มารดา ของข้าพเจ้า ชื่อ นางสาว/นาง.......................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิต อายุ  ปี 

เลขที่บัตรประชาชน       
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน......................... ........................ 
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต.......................................... ....จังหวัด.............................................. 

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์    
จบการศึกษาสูงสุด ในระดับ..............................จากสถานศึกษา............................................................................ ............  
อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง................................................... ........... 

     สถานที่ทำงาน................................................................................................................. ............................... 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง.........................................สถานที่ทำงาน.................................................... 
 ค้าขาย โดยเป็น (โปรดระบุ)  เจ้าของร้าน   เช่าร้าน   ลูกจ้าง   หาบเร่/แผงลอย 
     ลักษณะสินค้า/บริการ....................................................................................................................................  
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................... .......................... 
 เกษตรกร ประเภท.......................................โดย  เปน็เจ้าของที่ดิน รวม......ไร่   เช่าที่ดิน รวม......ไร่ 
 อ่ืนๆ (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................................................

รวม รายได้ต่อปี ของมารดา เป็นเงิน..........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

11. สถานภาพสมรสของบิดา และมารดา 
 อยู่ด้วยกัน   หย่า (โปรดแนบสำเนาใบหย่า)   แยกกันอยู่   ไม่สามารถติดต่อ บิดา/มารดา เป็นเวลา........ปี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................ ..................... 

  



 
12. พ่ีน้อง ร่วมบิดาและมารดา (รวมนักศึกษา ผู้ขอกู้) จำนวน.......คน  เพศชาย จำนวน.......คน  เพศหญิง จำนวน.......คน 

ข้าพเจ้า เป็นคนที่...........  มีพ่ีน้องที่กำลังศึกษาอยู่ รวมจำนวน...........คน โปรดระบุ (รวมตัวนักศึกษา) 

คนที ่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา สถานศึกษา 

     
     

     

     

13. พ่ีน้องที่ประกอบอาชีพแล้ว รวมจำนวน...........คน โปรดระบุ (ไมร่วมตัวนักศึกษา) 

คนที ่ เพศ อายุ สำเร็จการศึกษาระดับ สถานที่ทำงาน รายได้ต่อเดือน 
      

      

      
      

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่กรอกข้อมูล บิดา และมารดา ข้อที่ 9 และข้อที่ 10 แล้ว ส่วนนี้ไม่ต้องกรอก) 

14. ผู้ปกครอง ของข้าพเจ้า ชื่อ.......................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิต อายุ  ป ี

เลขที่บัตรประชาชน      มีความสัมพันธ์เป็นของ...................................ข้าพเจ้า 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน......................... ........................ 
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต.......................................... ....จังหวัด.............................................. 

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์    
จบการศึกษาสูงสุด ในระดับ..............................จากสถานศึกษา............................................................................ ............  
อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง................................................... ........... 

     สถานที่ทำงาน................................................................................................................. ............................... 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง.........................................สถานที่ทำงาน.................................................... 
 ค้าขาย โดยเป็น (โปรดระบุ)  เจ้าของร้าน   เช่าร้าน   ลูกจ้าง   หาบเร่/แผงลอย 
     ลักษณะสินค้า/บริการ.......................................................................................................... .......................... 
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)....................................................................... ...................................................... 
 เกษตรกร ประเภท.......................................โดย  เปน็เจ้าของที่ดิน รวม......ไร่   เช่าที่ดิน รวม......ไร่ 
 อ่ืนๆ (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................................................ 

รวม รายได้ต่อปี ของผู้ปกครอง เป็นเงิน..........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
 

  



 
ข้อมูลคู่สมรสของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม (หากนักศึกษาสมรสแล้ว โปรดกรอกข้อมูล) 

15. คู่สมรส ของข้าพเจ้า ชื่อ............................................................................  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิต อายุ  ป ี

เลขที่บัตรประชาชน       
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน......................... ........................ 
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต.......................................... ....จังหวัด.............................................. 

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์    
จบการศึกษาสูงสุด ในระดับ..............................จากสถานศึกษา........................................................... .............................  
อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง.............................................................. 

     สถานที่ทำงาน................................................................................................................. ............................... 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหน่ง.........................................สถานที่ทำงาน.................................................... 
 ค้าขาย โดยเป็น (โปรดระบุ)  เจ้าของร้าน   เช่าร้าน   ลูกจ้าง   หาบเร่/แผงลอย 
     ลักษณะสินค้า/บริการ.......................................................................................................... .......................... 
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)....................................................................... ...................................................... 
 เกษตรกร ประเภท.......................................โดย  เปน็เจ้าของที่ดิน รวม......ไร่   เช่าที่ดิน รวม......ไร่ 
 อ่ืนๆ (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................................................

รวม รายได้ต่อปี ของคู่สมรส เป็นเงิน..........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
 ค่าเล่าเรียน    ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา   ค่าครองชีพ 
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่า ได้มีการรับรองข้อความ 

อันเป็นเท็จ ข้าพเจ ้าย ินยอมรับผิดชอบความเสียหาย ที ่อาจเก ิดขึ ้นแก่กองทุนเง ินให้ก ู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ดังนี้ 

      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้า (ผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน) 
      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ของข้าพเจ้า (ผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน) 
      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส ของข้าพเจ้า (ผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน) ถ้าผู้ยื่นขอกู้ยืมสมรสแล้ว 
      สำเนาทะเบียนบ้านของข้าพเจ้า (ผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน) รวมถึงของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และคู่สมรส 
      เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
       มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) ไม่อนุญาตให้ใช้ Statement จากธนาคาร 
       ไม่มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) 
      (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้รับรองรายได้) 
      แผนผังที่ตั้งแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
      ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
      ใบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
      หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103) 
      อ่ืนๆ (หากมี).................................................................................................... ..................................................... 

ลงชื่อ.................................................................(นักศึกษา ผู้ ยื่นขอกู้ยืมเงิน) 

       วันที่  เดือน  ปี พ.ศ.  



แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2563 
กองสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลนักศึกษา 

ชื่อ นาย/นางสาว/นาง................................................................................รหัสนักศึกษา  
วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือการจัดการ  สาขา................................................................................ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม หรือบำเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งเน้นจิตอาสา 

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม กำหนดการโครงการ/กิจกรรม ลายมือชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ชื่อโครงการ สถานที ่ ภารกิจที่ได้รับ วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

 
 
 

     ลงนาม และ
ประทับตรา
หน่วยงาน 

 
 
 

     ลงนาม และ
ประทับตรา
หน่วยงาน 

 
 
 

     ลงนาม และ
ประทับตรา
หน่วยงาน 

 
 
 

     ลงนาม และ
ประทับตรา
หน่วยงาน 

      
 
 

ลงนาม และ
ประทับตรา
หน่วยงาน 

 
 
 

     ลงนาม และ
ประทับตรา
หน่วยงาน 

รวมจำนวน (ชั่วโมง) โครงการ/กิจกรรม  ชั่วโมง 

ห้ามขูดลบขีดฆ่า หรือน้ำยาลบคำผิด ในเอกสารฉบับนี้ โดยเด็ดขาด 

ลงชื่อ.................................................................(นักศึกษา ผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน)  

            วันที่  เดือน  ปี พ.ศ.  
หมายเหตุ: 1. ต้องมลีายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และต้องประทับตราหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

2. หากไม่มีตราประทับหน่วยงาน ให้นักศึกษาแนบ รูปถ่ายของนักศึกษาขณะเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยต้อง     

   สามารถระบุตัวตนของนักศึกษาได้ ชัดเจน (รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ก็ได้) 

3. สำหรับนักศึกษากู้ต่อเนื่อง นักศึกษาต้องร่วมโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

  



กยศ.102 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน 

(ข้อมูล รายได้ต่อปี ซึ่งกรอกในเอกสารฉบับนี้ จะถูกนับรวมทุกรายการ) 

วันที่  เดือน  พ.ศ. 
ข้าพเจ้า........................................................................(ผู้รับรองรายได้) ตำแหน่ง............................ .................................. 

สถานที่ทำงาน..................................................................ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี.............หมู่ที่............ ตรอก/ซอย........................................ 

ถนน....................................................ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.................................................... 

จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์    

 ขอรับรองว่า นักศึกษา นาย/นางสาว/นาง...............................................................(ผู้ขอกู้ยืม) รายได้ต่อปี...............บาท 

โทรศัพท์    ประกอบอาชีพ เป็นนักศึกษา ณ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400 

 คู่สมรสของนักศึกษา (ผู้ขอกู้ยืม) หากนักศึกษาสมรสแล้ว  ถึงแก่กรรม   ยังมชีีวิต ประกอบอาชีพ....................... 

รวม รายได้ต่อปี ของคู่สมรส................................บาท สถานที่ทำงาน............................................................................................ 

ตั้งอยู่ที่ เลขที่..........หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.................................... 

อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์  

 บิดาของนักศึกษา (ผู้ขอกู้ยืม)  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ................................................................... 

รวม รายได้ต่อปี ของบิดา..........................................บาท สถานที่ทำงาน...................................................................... ................. 

ตั้งอยู่ที่ เลขที่..........หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................ตำบล/แขวง. ................................... 

อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................. ...........รหัสไปรษณีย์  

มารดา ของนักศึกษา (ผู้ขอกู้ยืม)  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ............................................................. 

รวม รายได้ต่อปี ของมารดา......................................บาท สถานที่ทำงาน....................... ................................................................ 

ตั้งอยู่ที่ เลขที่..........หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................................ถนน....................... .............ตำบล/แขวง.................................... 

อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์  

 ผู้ปกครองของนักศึกษา (ไม่ใช่ บิดา และมารดา ของผู้กู้ยืม)  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ................... 

รวม รายได้ต่อปี ของผู้ปกครอง.....................................บาท สถานที่ทำงาน...................................................................................  

ตั้งอยู่ที่ เลขที่..........หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. ..ตำบล/แขวง.................................... 

อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์  

ข้าพเจ้าขอรับรอง และยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ

อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

       ลงชื่อ........................................................(ผู้รับรองรายได้) 

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

หมายเหตุ: ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม โปรดแนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ห้ามใช้สำเนาบัตรที่หมดอายุ) 

 



 

คุณสมบัติของสามารถผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม 

 
ผู้รับรองรายได้ คือ คนท่ีรับรองว่าอาชีพและรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นจริงตามทีร่ะบไุว้ในแบบฟอร์ม ไมต่้องรับผดิชอบ

ในหนี้สินที่นักศึกษากู้ฯ และไมม่ีชื่อปรากฏในสญัญาเงินกู้แต่อย่างใด 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ได้ทุกระดับชั้น) หมายความว่า 

(1) ข้าราชการการเมือง 

(2) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

(3) ข้าราชการคร ู

(4) ข้าราชการตำรวจ 

(5) ข้าราชการทหาร 

(6) ข้าราชการฝ่ายตลุาการ 

(7) ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

(8) ข้าราชการฝ่ายอัยการ 

(9) ข้าราชการพลเรือน 

(10) ข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย 

(11) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

(12) สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(13) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(14) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวตัรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(15) เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองคก์ารมหาชน 

(16) ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ 

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ หมายความว่า 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากตำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ 

3. สมาชกิสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ: ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม โปรดแนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ห้ามใช้สำเนาบัตรที่หมดอายุ)     

     

 

 


