
 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันท่ี           เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานท่ีท างาน       
เลขท่ี         หมู่ที ่      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                                 สถานท างาน                         อยู่บ้านเลขท่ี                
หมู่ที ่        ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                                             ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                               เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม  (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)  ช่ือ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

  
 
      ลงช่ือ                                                                      
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
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