
 

แบบค าขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา......2563....... 

สถานศึกษา....มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.... 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
  ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
  ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เปน็ความต้องการหลัก (กรอ.เดิม) 
 
ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน 
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง..............ทัศนีย์   สิงห์ลอ................วัน/เดือน/ปีเกิด ....22.../.....มิ.ย..../...2539... อายุ .....22..... ปี 
    สัญชาติ...........ไทย...........เชื้อชาติ..........ไทย..............เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.............1629900386542.............. 
    นักเรียน/นักศึกษาระดบัการศึกษา.......ปริญญาตรี............ชั้นปีที่ .....1....... คณะ .....มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....... 
    สาขาวชิา.................บรรณารักษ์ศาสตร์...................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้................3.10............. 
    รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา............591220603.........ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.......อาจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ.์...... 
2. ที่อยู่ตามทะเบียน เลขที่ ......11/1  หมู่ที่ ......21..... ตรอก/ซอย ...................-.................. ถนน .................-.................... 
    ต าบล/แขวง ........โกสัมพี............ อ าเภอ/เขต .................โกสัมพีนคร................จังหวัด ................ก าแพงเพชร............... 
    รหัสไปรษณีย์ .............62000.................โทรศัพท์ ..............083-0652769........... 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ......11/1....  หมู่ที่ ......21....... ตรอก/ซอย ...................-.................. ถนน ....................-.................... 
    ต าบล/แขวง ........โกสัมพี............ อ าเภอ/เขต .................โกสัมพีนคร................จังหวัด ................ก าแพงเพชร............... 
    รหัสไปรษณีย์ .............62000.................โทรศัพท์ ..............083-0652769........... 
4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
      เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก................................................................................................................ 
          คณะ.................................................................. สาขาวิชา ....................................................................................... 
      ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
5.   เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
2559 ทุนไม่ต่อเนื่อง ทุน SET 5,000 
    
    
     ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
 
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    กยศ.   กรอ. 

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปีที ่ สถานศึกษา เงินที่กู้ยืม 
2560 มัธยมตอนปลาย 4 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 42,400 
2561 มัธยมตอนปลาย 5 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 41,700 
2562 มัธยมตอนปลาย 6 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 41,700 
  ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 

ติดรูปถ่ายของ
ผู้ยื่นแบบค าขอ

กู้ (ชุด
นักศึกษา) 

กยศ.101 

ใส่ช่ืออาจารยท์ีป่รึกษาจาก รร.เดิม 

เกรดฉล่ียเทอมสุดทา้ยจาก รร.เดิม 
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7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก................................นางวาสนา  เขียวทอง............................................................... 
   มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.................................................มารดา................................................................................... 
8. ข้าพเจ้าได้รับเงินคา่ใช้จา่ยเดือนละ .....................1,500........................ บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
ข้อมูลบิดา – มารดา 
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ..................................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ .................. ปี 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.......................................................................................................................... 
จบการศึกษาสงูสุดในระดับ ...............ประถมศึกษาชั้นปีที่ ................... จากสถานศึกษา ......................................................... 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง ........................................................................ 
             สถานทีท่ างาน............................................................................................................................................................ 
         พนักงาน/ลูกจ้างบรษิัท ต าแหน่ง .............................................................................................................................. 
             สถานทีท่ างาน............................................................................................................................................................ 
         ค้าขาย โดยเปน็  เจ้าของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
             ลักษณะสนิค้า ........................................................................................................................................................... 
         รับจ้าง (ระบุงานให้ชดัเจน)........................................................................................................................................ 
         เกษตรกร ประเภท ................................................................................................................................................... 
  โดย  เป็นเจ้าของที่ดนิ รวม ............................... ไร่  เช่าที่รวม ...................................................ไร่ 
รายได้ปลีะ ....................... บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ............ หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .................................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ................................................ 
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ................นางสาววาสนา เขียวทอง.....................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ .........44........... ปี 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน................................1-6200-16958-89-2.................................................................... 
จบการศึกษาสงูสุดในระดับ ............ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4................. จากสถานศึกษา .........รร.บ้านหนองวัวด า..................... 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง ........................................................................ 
             สถานทีท่ างาน............................................................................................................................................................ 
         พนักงาน/ลูกจ้างบรษิัท ต าแหน่ง .............................................................................................................................. 
             สถานทีท่ างาน............................................................................................................................................................ 
         ค้าขาย โดยเปน็  เจ้าของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
             ลักษณะสนิค้า .....................................................ขายน้ าปั่น...................................................................................... 
         รับจ้าง (ระบุงานให้ชดัเจน) ....................................................................................................................................... 
         เกษตรกร ประเภท .................................................................................................................................................... 
  โดย  เป็นเจ้าของที่ดนิ รวม ............................... ไร่  เช่าที่รวม .............................................ไร่ 
รายได้ปลีะ ........68,000......... บาท (หากไม่แนน่อนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ....12..... หมู่ที่ ......2........ ตรอก/ซอย ................-......................... ถนน ...................-.............................. 
ต าบล/แขวง ..........โกสัมพี............. อ าเภอ/เขต ...................โกสัมพี....................... จังหวัด .....................ตาก......................... 
รหัสไปรษณีย์ ...............62000................. โทรศัพท์ ...............082-4635997...................... 
11. สถานภาพสมรสของบดิามารดา 
         อยู่ด้วยกัน     หย่า     แยกกันอยู่ตามอาชีพ   
         อื่นๆ  ระบุ ...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

หากบิดามารดาไม่ได้จะทะเบียนหย่าใหต้ิ๊กทีช่่อง อ่ืนๆ และ

ระบุว่าบิดามารดาไม่ได้จะทะเบียนหย่า 

รายได้มารดาต้องไม่เกิน 360,000 บาท/ปี 
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12. พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ......3......... คน เป็นชาย .....1....... คน เป็นหญิง ........2....... คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่......2...... 
มีพี่น้องก าลังศึกษาอยู่รวม .........0........... คน คือ 

คนที่ เพศ อายุ ชั้นปี สถานศึกษา 
    (ไม่ต้องใส่ผู้กู)้ 
     
     
     
13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแลว้รวม ........2........... คน คือ 
คนที่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานที่ท างาน รายได้เดือนละ 

1 หญิง 26 ปริญญาตร ี มรภ.ก าแพงเพชร 12,100 
3 ชาย 20 ปวช. อู่โกสัมพีนคร 8,500 

      
      
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บดิา มารดา) 
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ .......................................... สกุล ...................................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเปน็....................... 
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน........................................................................................................................................................... 
จบการศึกษาสงูสุดในระดับ .................................................... จากสถานศึกษา...................................................................................... 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง ..................................................................................... 
             สถานทีท่ างาน......................................................................................................................................................................... 
         พนักงาน/ลูกจ้างบรษิัท ต าแหน่ง ........................................................................................................................................... 
             สถานทีท่ างาน......................................................................................................................................................................... 
          ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่/แผงลอย   เช่าร้าน 
             ลักษณะสนิค้า ........................................................................................................................................................................ 
         รับจ้าง (ระบุงานให้ชดัเจน) ................................................................................................................................................... 
         เกษตรกร ประเภท ................................................................................................................................................................ 
  โดย  เป็นเจ้าของที่ดนิ รวม ............................... ไร่  เช่าที่รวม .............................................ไร่ 
รายได้ปลีะ ........................ บาท (หากไม่แนน่อนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ .................. หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ..................................................... 
ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต .................................................. จังหวัด .......................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............................................... โทรศัพท์ ............................................................. 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
15. คู่สมรถข้าพเจ้า ชื่อ .....................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชวีิตอยู่ อายุ ....................... ปี 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................................................................................... 
จบการศึกษาสงูสุดในระดับ ................................................................... จากสถานศึกษา ....................................................... 
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง ...................................................................... 
             สถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................................... 
         พนักงาน/ลูกจ้างบรษิัท ต าแหน่ง ............................................................................................................................ 
             สถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................................... 
         ค้าขาย โดยเปน็  เจ้าของร้าน  หาบเร่/แผงลอย  เช่าร้าน 
             ลักษณะสนิค้า .......................................................................................................................................................... 
         รับจ้าง (ระบุงานให้ชดัเจน) ...................................................................................................................................... 
         เกษตรกร ประเภท ................................................................................................................................................... 
  โดย  เป็นเจ้าของที่ดนิ รวม ............................... ไร่  เช่าที่รวม .............................................ไร่ 
รายได้ปลีะ ................................. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ................ หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน .................................................. 
ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด ..................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ ................................................. 

******************************************************** 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
   ค่าเล่าเรียน    ค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องกับการศึกษา    ค่าครองชีพ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังวา่ได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร
ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วได้แก ่

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูย้ื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผูย้ื่นค าขอกูย้ืมเงิน (ถ้ามี) 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยืน่ค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 

 มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงนิเดือน) 
 ไม่มีรายไดป้ระจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)  
     พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยูอ่าศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
  ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103) 
  อื่นๆ (ถ้ามี) …….ใบหย่า………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ............................................................................ 
(......................................................................................) 
วันที่ ....21..... เดือน ......มิถุนายน... พ.ศ. .....2562........ 

หมายเหต ุ
- กู้ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนให้ติก๊ท้ังสองช่อง 
- กู้แค่ค่าครองชีพหรือกู้แค่ค่าเล่าเรยีนให้เลือกติ๊กอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
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แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

ใส่รูปถ่ายบ้านของนักศึกษา 

แผนที่บ้านโดยปริ้นมาจาก Google Map 
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หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 

          วันท่ี....12....... เดือน.....มิถุนายน........... พ.ศ......2562... 
 ข้าพเจ้า...........นายสมศักดิ์ มานะ............................................... ต าแหน่ง.......................ผู้ใหญ่บ้าน........................................... 
สังกัด.....ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย... สถานท่ีท างาน .....บ้านไม้แดง....................................... 
เลขท่ี............. หมู่ที่......1.......ตรอก/ซอย........................................ ถนน...........................................ต าบล/แขวง....โกสัมพีนคร................. 
อ าเภอ/เขต............โกสัมพีนคร............ จังหวัด........ก าแพงเพชร............. รหสัไปรษณีย์.....62000......... โทรศัพท์......012-3456789......... 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว...................ทัศนีย์   สิงห์ลอ.............................................................................................. ผู้ขอกู้ยืมเงิน 

ประกอบอาชีพ..................นักศึกษา....................... สถานท่ีท างาน.......มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร............อยู่บ้านเลขท่ี......69.........  
หมู่ที่......1...... ตรอก/ซอย..................-.......................... ถนน...................-........................ ต าบล/แขวง...................นครชุม...................... 
อ าเภอ/เขต.............เมือง..................... จังหวัด.........ก าแพงเพชร............. รหสัไปรษณีย.์...62000..........โทรศัพท์........ 083-0652769....... 
มีรายได้ปลีะ..............-........................บาท 

 คู่สมรสของผู้กู้ยมืเงิน ช่ือ............................................................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ.............................................................สถานท างาน.............................................................. เลขท่ี............ หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน ต าบล/แขง................................................. อ าเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท.์............................... มรีายได้ปีละ........................... บาท 

 บิดาของผู้กู้ยืม ช่ือ............................................................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ.............................................................สถานท างาน.............................................................. เลขท่ี............ หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน ต าบล/แขง................................................. อ าเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท.์............................... มรีายได้ปีละ........................... บาท 

 มารดาของผู้กู้ยืม ช่ือ....................นางสาววาสนา เขียวทอง......................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ...................ค้าขาย...................................สถานท างาน.............................................................. เลขท่ี....12..... หมู่ที่......2...... 
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน ต าบล/แขง.........โกสมัพีนคร.......................... อ าเภอ/เขต............โกสมัพีนคร..................... 
จังหวัด........ก าแพงเพชร....................... รหสัไปรษณยี์......62000................. โทรศัพท.์... 082-4635997...... มีรายได้ปลีะ...68,000...บาท 
 ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา) ช่ือ..............................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ.............................................................สถานท างาน.............................................................. เลขท่ี............ หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน ต าบล/แขง................................................. อ าเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท.์............................... มรีายได้ปีละ........................... บาท 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิ หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรบัรองข้อความอันเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 

                                                                                                              ลงช่ือ................................................................ 
                                                                                             (...............................................................) 
                                                                                        ต าแหน่ง......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง   

1.เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 

2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร 

3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
 

เบอรโ์ทรศัพทนั์กศึกษา 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม  
กยศ.102 
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หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารยแ์นะแนว/อาจารยท์ีป่รึกษา 

        วันที่....12......เดือน....มิถุนายน..........พ.ศ...2563......... 

 ข้าพเจ้า........นายอรุณลักษณ์  รัตนพันธ์.................................ต าแหนง่........อาจารย์ที่ปรึกษา......................................... 
ท าการสอนประจ าภาคชัน้/ภาควิชา/สาขา.......มัธยมศึกษาปีที่ 6............................................................................................... 
คณะ.....................................-........................................สถานที่ท าการสอน.......................โรงเรียนโกสัมพีวิทยา............................ 
เป็นอาจารย์แนะแนว/อาจารยท์ี่ปรึกษาของ.........ทัศนีย์   สิงห์ลอ............................................................................................... 
นักเรียน/นักศึกษา ชั้นปีที่.......6..........ภาควิชา/สาขาวชิา.........................................-.................................................................... 
คณะ.............................-...............................................สถานที่ท าการสอน..................................-................................................... 
 ความเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ทีป่รึกษา........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

         ลงชื่อ...................................................... 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส าหรับอาจารย์ที่คัดเลือกคุณสมบัติลงนาม 
กยศ.103 
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เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 
- ส าเนาบัตรประชาชนผู้กู้,ส าเนาบัตรประชาชนมารดาพร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง (ตรวจเช็ควันหมดอายุของ

บัตรประชาชน) 
- ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้,ส าเนาทะเบียนบ้านมารดาพร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง (ทะเบียนค าน าหน้านามจะต้อง

เป็นนายหรือนางสาวเท่านั้นถ้ายังเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงให้รีบไปเปลี่ยนทีอ่ าเภอ) 
- ส าเนาใบจดทะเบียนหย่า พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง (ให้นักศึกษาเซ็นส าเนาถูกต้อง) ถ้าบิดามารดาไม่ได้จด

ทะเบียนหย่าให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองการแยกกันอยู่ แบบฟอร์มโหลดจากเว็บกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- ถ้ามารดาท างานประจ าจะต้องมีสลีปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนแนบมาด้วย เช่น พนักงานบริษัท 
ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ  

- ใบแสดงผลการเรียน 
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ท่ีปรึกษาให้อาจารย์จาก    รร.เดิมเขียนแสดง

ความคิดเห็น (นักศึกษายังไม่ต้องเอาไปให้อาจารย์เซ็นเน่ืองจากติดสถานการณ์โควิด 19 ให้รอสถานการณ์
คลี่คลายก่อน) 

- รายได้มารดาจะต้องไม่เกิน 360,000 บาท/ปี 
- รายได้มารดาในหน้าท่ี 2 จะต้องตรงกันกับรายได้ในหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว 
- ในหน้า 2 ให้ใส่ข้อมูลเฉพาะคนท่ีนักศึกษาอยู่ด้วยเท่านั้น เช่น บิดาและมารดาหย่ากันนักศึกษาอาศัยอยู่กับ

มารดาให้ใส่ข้อมูลของมารดาผู้เดียวของบิดาไม่ต้องใส่  
- ให้ใช้ปากกาน้ าเงินเท่านั้น 
- ห้ามเขียนผิด ห้ามเขียนย้ า และห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดเด็ดขาด  
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ตัวอย่างการเซ็นส าเนาถูกต้อง 
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ตัวอย่างทะเบียนบา้น 

 

ค าน าหน้าต้องเป็นนายหรือนางสาวเท่านั้น 


