ข้อปฏิบัติของผู้สมัครเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
สาหรับ
 ผู้ที่เคยกู้ยืม กยศ. มาจากสถาบันเดิม  ผู้ไม่เคยกู้ยืม กยศ.
ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เอกสารตามด้านล่าง) ให้ครบถ้วน และ
นาส่งแผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใน 14 วันหลังจากผู้สมัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
โดยการส่งเอกสารให้แผนกทุนการศึกษา ผู้สมัครสามารถนาส่งได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. นามาส่งด้วยตัวเองทีม่ หาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้สมัครนาเอกสารประกอบการกู้ยืมกองทุนฯ มาส่งที่แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่ตั้ง เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. นาส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ผู้สมัครสามารถนาส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
ให้ชัดเจน ส่งมาตามที่อยู่
กรุณานาส่ง

แผนกทุนการศึกษา (กู้ยืมกองทุนฯ ปี 2564)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่นาส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะต้องมาแสดงตัวที่แผนกทุนการศึกษา
เดือนกรกฎาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกทุนการศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทร 02 407 3888 ต่อ 2588, 2599
Facebook : https://www.facebook.com/scholarship.bu/
Website : http://loan.bu.ac.th/

กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)
ปี การศึกษา 2564
รายการเอกสาร / หลักฐาน ที่ใช้ ประกอบการพิจารณากู้ยมื เงินจากกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา
(เรียงลาดับเอกสารตามนี้)
1. แบบแจ้งความประสงค์ขอกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)
2. แบบคาขอกูย้ มื เงิน กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.101) โดย กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรู ปถ่ายชุด
นักเรี ยน/นักศึกษาของผูก้ ขู้ อยืมฯ (นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ อกูย้ มื (นักศึกษา) จานวน 1 ชุด และเซ็นชื่อรับรองสาเนา
4. สาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อกูย้ มื (นักศึกษา) จานวน 1 ชุด และเซ็นรับรองสาเนา
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ บิดา และมารดา จานวน 1 ชุด และให้บิดา มารดา เซ็นชื่อรับรองสาเนาเอกสารด้วยตัวเอง
6. สาเนาทะเบียนบ้านของ บิดาและ มารดา จานวน 1 ชุด และให้ บิดา มารดา เซ็นชื่อรับรองสาเนาเอกสารด้วยตัวเอง
7. หลักฐานการหย่าร้าง (บิดาและมารดาแยกทางกัน)
- กรณีมใี บหย่ า
ใช้สาเนาใบหย่า
- กรณีไม่ มใี บหย่ า
ใช้หนังสื อรับรองสถานภาพครอบครัว ( ทกศ.002 ) รับรองโดย ข้าราชการ/เจ้าหน้าของรัฐ/ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ / เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ และลงนามรับรอง
สาเนาด้วย
8. สาเนาใบมรณะบัตร กรณี บิดา / มารดา ถึงแก่กรรม
9. หลักฐาน แสดงรายได้ครอบครัว (บิดา และ มารดา) ของผูข้ อกูย้ มื ฯ (นักศึกษา)
กรณีทางานประจา ( เช่น พนักงานบริ ษทั , รับราชการ เป็ นต้น )

ใช้หนังสื อรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 60 วัน)

หรือ

สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด ออกให้โดยหน่วยงานที่สงั กัด
กรณีไม่ ได้ ทางานประจา (เช่น ค้าขาย เกษตรกรรม เป็ นต้น)
ใช้หนังสื อรับรองรายได้ฯ ( กยศ./กรอ. 102 ) รับรองโดย
ข้าราชการ/เจ้าหน้าของรัฐ/ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ /
เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจและลงนามรับรองสาเนาด้วย
10. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่ วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปี 2563 – 2564
จานวน 1 กิจกรรม ไม่กาหนดชั่วโมง

การยืน่ แบบคาขอกู้ยมื ผ่ าน Application : กยศ. Connect
 ให้นกั ศึกษายืน่ คาขอกูเ้ งินกองทุนฯ ผ่านระบบ DSL ที่ Application : กยศ. Connect
ลงชื่อ………………………………..…………..ผูข้ อกูย้ มื (นักศึกษา)
(......................................................................)
วันที่…………เดือน……………..……….พ.ศ ……….

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แบบแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้ แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.)
ทาที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ต.คอลงหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที.่ ........................เดือน........................................พ.ศ...................................
ข้ า พเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. ....................................
อายุ . .................................... ปี บั ตรประจ าตั ว ประชาชนเลขที่ ----
รหั สนักศึกษา  คณะ....................................................................................... หลักสู ตร/ภาควิชา
............................................................................................. ที่ อยู่ เ ลขที่ . ........................... ซอย ................................................................................................
หมู่ที่ ........................ถนน........................................................ ตาบล/แขวง..................................................... อาเภอ/เขต................................................................
จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน).........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ).......................................................................................................อีเมล์............................................................................................................... โดยมี
นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. .......................................... อายุ .............................. ปี
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน).................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)....................................................................................................
มีความสัมพันธ์เป็น.................................................................. และเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของข้าพเจ้า
1. ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ดังต่อไปนี้
ข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ ข อกู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ./กรอ.) เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น
ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นในปี ก ารศึ ก ษา 2564 ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ขอยื น ยั น และรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว โดยได้ชาระค่าลงทะเบียนเรียนซึ่งแบ่งเป็นค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จานวน 1,000 บาท และ
ค่าเล่าเรียน จานวน 7,000 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่..................เดือน........................พ.ศ..25...............
รายละเอียดปรากฏตาม ใบ กค.021 โดยค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชาระเป็น เงินจานวน.................................................................บาท
(......................................................................................................................................................................บาทถ้วน) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยนาเงินกู้ยืมจาก
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) มาชาระเป็นค่าลงทะเบียนเรียนของข้าพเจ้าในส่วนดังกล่าว เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้
กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์ของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ./กรอ.) หากตรวจสอบพบในภายหลังพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และ/หรือ มี
เหตุอันใดที่ทาให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับเงินจากองทุนฯ ข้าพเจ้าตกลงชาระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ยังค้างชาระให้กับมหาวิทยาลัย
ภายใน 14 วันโดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ กับมหาวิทยาลัยอีก
2. การลาออก
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าหากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้า
ตกลงชาระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ยังค้างชาระให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 14 วัน และข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยคืนเงิน
ให้กับข้าพเจ้าเฉพาะค่าประกันความเสียหาย จานวน 2,000 บาท เท่านั้น โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ กับมหาวิทยาลัยอีก

3. การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
รับทราบ ตกลง และยินยอมว่า มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในปัจจุบันหรือที่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลัง
หมาเหตุ : เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจโดยแท้ และข้อความข้างต้นเป็น
ความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการแสดงเจตนานี้ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ..................................................................................................................................นักศึกษา/ผู้แสดงความประสงค์/ผู้ให้ความยินยอม
(.....................................................................................................................................)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
ของนาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................ขอให้ความยินยอมในการแสดงความประสงค์ข้างต้นนี้
เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ..................................................................................................................................ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
(..............................................................................................................................(

กยศ.101- หน้าที่ 1
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1นิ้ว
ของผูย้ นื่
คาขอกูฯ้

แบบคาขอกู้ยมื เงิน กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ./กรอ.)
 ผู้ทเี่ คยกู้ยมื กยศ./กรอ. มาจากสถาบันเดิม  ผู้ไม่ เคยกู้ยมื กยศ./กรอ.

ข้ อมูลผู้ก้ ยู มื (โปรดกรอกข้ อความด้ วยตัวบรรจง)
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………………………………….......…วัน/เดือน/ปี เกิด…………../………..…/……..….….อายุ…........…..ปี
สัญชาติ……..…………..........…....เชื้อชาติ……......………..………..เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน……….....…………………………
นักศึกษาระดับ………….……......……..ชั้นปี ที่……….….……คณะ…………............…………………ภาควิชา…….…………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา………….....………...….คะแนนเฉลี่ยสะสมปี การศึกษาก่อนที่จะขอกู.้ ............….........…..
2. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที่……………..….หมู่ที่…......…..…ตรอก/ซอย……….…..............………..ถนน……………………….…....
ตาบล/แขวง……….………......……….อาเภอ/เขต……………..…......……จังหวัด……….…..…………….รหัสไปรษณี ย…
์ ….....….…..
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่……………..….หมู่ที่…......…..…ตรอก/ซอย……….…..............………..ถนน……………………….…....
ตาบล/แขวง……….………......……….อาเภอ/เขต……………..…......……จังหวัด……….…..…………….รหัสไปรษณี ย…
์ ….....….…..
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................
4. สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
 เคยสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................
 ไม่เคยสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5.  เคยได้รับทุนการศึกษา
ปี การศึกษา

ประเภท

ชื่อทุนการศึกษา

จานวนเงิน

 ไม่ เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ปี การศึกษา

ระดับการศึกษา

ชั้นปี ที่

 ไม่เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

สถานศึกษา

เงินที่กยู้ มื
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7. ข้าพเจ้าได้รับอุปการะด้านการเงินจาก(นาย/นางนางสาว)……………..…………………….................................................................
มีความสัมพันธ์กบั ข้าพเจ้าโดยเป็ น……....................………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ……………………………………..……….บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรี ยน)
ข้ อมูลบิดา-มารดา
9. บิดา ข้าพเจ้าชื่อ………………………………………….......................….......….  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ อายุ……......ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน………………………………........................……เลขที่บตั รประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี….……………………..…
จบการศึกษาขั้นสูงสุด……………………….........……………………จากสถาบันการศึกษา………...............…………..….…………….
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ……………........................…….…………………………..….…………………
หน้าที่……………………….........................………………………………………………...………………….……...………….
 ค้าขาย โดยเป็ น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า………………......................…………………………….......……………………..…..…………………….…
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน)………………......................…………………...…………..………………..….…....….………..
 เกษตรกร ประเภท…………………........................……………………..………………………………..….………………..
โดย  เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม……………………ไร่
 เช่าที่ รวม……...………………ไร่
 อื่นๆ………………………………………........................…………………………………..………………..……………
รายได้ปีละ………………….........……บาท (............................................................................................) หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่….….หมู่ที่……ตรอก/ซอย……......………………ถนน….….......……….....ตาบล/แขวง…………………………….
อาเภอ/เขต………………จังหวัด……….......…….รหัสไปรษณี ย.์ ....…เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...............................................
10. มารดา ข้าพเจ้าชื่อ………………………………………………..................…………. ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ อายุ…..…….......ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน……………………………....................……………...เลขที่บตั รประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี…………..……..........
จบการศึกษาขั้นสูงสุด……………………………………………จากสถาบันการศึกษา.……………...................…………..…………....…
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ……………........................…….…………………………..….…………………
หน้าที่……………………….........................………………………………………………...………………….……...………….
 ค้าขาย โดยเป็ น
 เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า………………......................…………………………….......……………………..…..…………………….…
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน)………………......................…………………...…………..………………..….…....….………..
 เกษตรกร ประเภท…………………........................……………………..………………………………..….………………..
โดย  เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม……………………ไร่
 เช่าที่ รวม……...………………ไร่
 อื่นๆ………………………………………........................…………………………………..………………..…………
รายได้ปีละ…………………………....…บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่….….หมู่ที่……ตรอก/ซอย……......………………ถนน….….......……….....ตาบล/แขวง…………………………….
อาเภอ/เขต………………จังหวัด……………......….รหัสไปรษณี ย.์ .......เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .............................................
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยูด่ ว้ ยกัน
 หย่า
 แยกทางกัน
 อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………………..............…………………..…………………………….
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12. พี่ น้อง ร่ วมบิดามารดา รวมผูข้ อกูย้ มื มี ……....………..…..คน ชาย……..…...คน หญิง……..……..คน ข้าพเจ้าเป็ นคนที่……..........…..
พี่นอ้ งกาลังศึกษาอยู่ ………….. คน (ไม่ รวมผู้ขอกู้ยมื เงิน) คือ
คนที่

เพศ

อายุ

ชื่อ – สกุล

ชั้นปี

สถาบันการศึกษา

13. พี่นอ้ งที่ประกอบอาชีพแล้วรวม…………………...........…คน คือ
คนที่

เพศ

อายุ

การศึกษาสูงสุด

ข้ อมูลผู้ปกครอง (กรอกข้ อมูลกรณีที่

สถานที่ทางาน

รายได้เดือนละ

บิดา มารดา ขาดการติดต่ อ หรือ ถึงแก่กรรมทั้ง 2 คน เท่ านั้น)

13. ผูป้ กครองชื่อ…………………………….…………..สกุล………………………..…………เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็ น………….
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน……………………………………...……....เลขที่บตั รประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี……………………….….……..
อาชีพ
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง……..............………………………………………………………….……...
หน้าที่………………………………….............…………………………………………………………..………...…….
 ค้าขาย โดยเป็ น  เจ้าของร้าน  หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า……………………………………………………………………………………...…………….……….
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน)……………………………………………….……..…………………….…... ……………
 เกษตรกร ประเภท……………………………………….……………………………………………….……………….
โดย  เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม…………………ไร่
 เช่าที่ รวม…………………ไร่
 อื่นๆ (ให้ระบุ……………………………………………………………………..…………………..…………………)
รายได้ปีละ……………………………บาท (.......................................................................................) (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่….…………...….หมู่ที่…………...…ตรอก/ซอย..………………… …….…………..ถนน….…….…………………...
ตาบล/แขวง………………………….…..…….อาเภอ/เขต…….……..……………...………….…จังหวัด….……………………...………
รหัสไปรษณี ย…
์ ……….........…………… โทรศัพท์……………………………………….…มือถือ………...……………………………..

ลงชื่อ………………………………..…………..ผูข้ อกูย้ มื (นักศึกษา)
(......................................................................)
วันที่…………เดือน……………..……….พ.ศ ……….

ทกศ.
ทกศ. 002
002
** การรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้ขอกู้ยมื ฯ

ใช้ กรณี บิดา และมารดา แยกทางกัน ไม่ มใี บหย่ า
ต้ องกรอกข้ อความทั้งหมดโดยลายมือของผู้รับรองเท่ านั้น**
หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้ขอกู้ยมื เงินกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา
(ใช้ กรณีบิดา และมารดาแยกทางกัน ไม่ มใี บหย่ า)
วันที่…..….เดือน…………………..พ.ศ….……………..
ข้าพเจ้า………………………......……………….……………………ตาแหน่ง…………….....……………….…………
สถานที่ทางาน…………………………………...................เลขที่…………...…หมู่ที่……….…ตรอก/ซอย…………..…....……....
ถนน………….…………...……......ตาบล/แขวง….…………………………..……...อาเภอ/เขต………….…….………..………..
จังหวัด……………….……………..…………รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….…โทรศัพท์………….......…....……………..
ขอรับรองว่า
บิดาและมารดาของ นาย/นางสาว/นาง……………………………………….………………………….…….....
ผูป้ กครองของ นาย/นางสาว/นาง…………………………………………………………….…….…………….
ได้
แยกทางกัน
ขาดการติดต่อ
อื่นๆ………………………………….………………………………………………………………….………………
ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยูใ่ นความครอบครองของข้าพเจ้า รวมทั้ง
ยินยอมให้กองทุนเก็บรวมรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกูย้ มื เงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในการพิจารณาการให้กยู้ มื
เงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรื ออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน
ขอรับรองว่าเป็ นความจริ ง
ลงชื่อ

……………………...…………………….
( ………………………………………… )
ตาแหน่ง…………………………………………….

หมายเหตุ : การรับรองสถานภาพของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับรอง
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
2. เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
3. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุ งเทพ หรื อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
ผู้รับรองสถานภาพของครอบครัวต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ (พร้ อมลงนามรับรองสาเนาด้ วยลายมือเจ้ าของบัตร )

สาหรับผู้รับรองลงนาม
กยศ.102

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า

เดือน

พ.ศ.

ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ถนน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

สังกัด
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
มีรายได้ปีละ
บาท

ผู้ขอกู้ยืมเงิน
รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
โทรศัพท์

คู่สมรสของผูข้ อกู้ยืมเงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

บิดาของผูข้ อกูย้ มื เงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

มารดาของผูข้ อกูย้ มื เงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ผู้ปกครองของผูข้ อกูย้ มื เงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน
หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้รับรอง พร้อมทัง้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผรู้ ับรองได้สังกัด และรับรองสาเนาถูกต้อง
1.เจ้ า หน้า ที่ของรัฐ หรือเจ้ า หน้า ที่ข องรั ฐผู้รับ บาเหน็จ บ านาญ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผู้รับรอง
)

บุคคลผู้มีสิทธิ์รับรองหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (ใช้กรณีบิดา และมารดา แยกทางกันไม่มีใบหย่า)
และหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมฯ (ใช้กรณีบิดา และมารดาไม่ได้ทางานประจา)
1.

เจ้าหน้าที่ของรัฐ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า
1.1 ข้าราชการการเมือง
1.2 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
1.3 ข้าราชการครู
1.4 ข้าราชการตารวจ
1.5 ข้าราชการทหาร
1.6 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
1.7 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
1.8 ข้าราชการฝ่ายอัยการ
1.9 ข้าราชการพลเรือน
1.10 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
1.11 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
1.12 สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น
1.13 ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.14 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1.15 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน
1.16 ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ
"เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากตาแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับบาเหน็จ
บานาญ
3. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สาคัญมาก
1. ผู้รับรองจะต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ ห้ามมิให้มีการขูด ขีด ฆ่า
หากเขียนผิด ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อกากับทุกครั้ง ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด (ลิควิดเปเปอร์)
2. ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ/บัตรประจาตัวข้าราชการ/บัตรพนักงาน/บัตร
กานัน/บัตรผู้ใหญ่บ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสาร โดยบัตรประจาตัวจะต้องยัง
ไม่หมดอายุ (กรณีบัตรประจาตัวหมดอายุ ยังไม่ได้บัตรใหม่ ให้ขอหนังสือรับรองการทางาน
แนบพร้อมสาเนาบัตรใบเก่ามาด้วย)

หนังสื อรับรองการเข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ปี 2563 - 2564
ชื่อ – สกุล ...................................................................รหัสนักศึกษา ................................................. โทรศัพท์มือถือ.......................................
คณะ ........................................................................................ สาขาวิชา ..........................................................................................................
ชื่อโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา.............................................................................................................................................................................
สถานที่ ............................................................................................................................ วัน/เดือน/ปี .............................................................
เวลา เริม่ ............................... ถึง ................................ น. รวมจานวนชั่วโมงต่อวัน ....................ชั่วโมง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมทีล่ งมือปฏิบัติ
1. ........................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... นักศึกษาผู้กู้ยืม
(...........................................................)

ลงชื่อ .................................................. ผู้รับรองกิจกรรม/อาจารย์ผู้ควบคุม
(......................................................)
ตาแหน่ง............................................................
โทรศัพท์ ...........................................................
พร้อมประทับตรา

สาคัญมาก
1. หนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้รับรองกิจกรรมฯ 1 ฉบับต่อหนึ่งวัน* หรือ 1 ฉบับต่อหนึ่งกิจกรรม เท่านั้น
(*กรณีนักศึกษาไปทากิจกรรมมากกว่า 1 วัน ให้ใช้หนังสือรับรองฯ วันละ 1 ฉบับ)
2. การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 1 วัน ได้ชั่วโมงจิตอาสาไม่เกิน 8 ชม.
3. ผู้รับรองการทาโครงการ/กิจกรรม คือ ผู้จัดหรือเจ้าของโครงการ/กิจกรรม หรือ เจ้าหน้าที่ในสถานที่นนั้ ๆ ทีด่ าเนินการจัดทา
กิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น
2.1 ไปทาจิตอาสาที่วัด ผูร้ ับรอง คือ พระในวัด พร้อมประทับตรายางวัด
2.2 ไปทาจิตอาสาในหน่วยงานราชการ ผู้รับรอง คือ เจ้าพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ พร้อมประทับตรายางหน่วยงาน (ถ้ามี)
4. ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา เช่น บริจาคโลหิต, ช่วยงานวัด, บ้านพักชรา, กาชาด, โรงพยาบาล, มูลนิธ,ิ สถานสงเคราะห์ เป็นต้น
5. การแข่งขัน การประกวด และการอบรมต่างๆ, การบริจาคเงิน, การช่วยงานในบริษัทเอกชน, การช่วยงานในหมู่บ้านจัดสรรหรือ
คอนโด, ช่วยงานในครอบครัว ไม่ถือว่า เป็นกิจกรรมจิตอาสา

เหตุผลความจาเป็ นในการขอกู้ยมื เงินกองทุนเงินให้ ก้ ูยมื เพือ่ การศึกษา

6. กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทน

