
 

 

    3.5 มารดาไม
ประกอบอาชีพ (คือ ไม
ประกอบอาชีพไม
มีรายได�) แยกทางกัน หรือ หย
าร�าง กับบิดา และมีผู�ปกครองประกอบอาชีพ
อิสระ คือผู�ปกครอง ท่ีไม
ใช
บิดามารดา ประกอบอาชีพ เช
น เกษตรกร ประมง ค�าขาย รับจ�างท่ัวไป (ไม
มีสลิปเงินเดือน หรือหนังสือ
รับรองเงินเดือน)  

เอกสารท่ีต�องเตรียมเพ่ือการขอกู�ยืมกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา/กองทุนท่ีผูกกับรายได�ในอนาคต 

1. รูปถ
ายนักศึกษาหน�าตรง จํานวน 2 รูป รูปท่ี 1 ติดในแบบฟอร3มคําขอกู�ยืม กยศ./กรอ.101 รูปท่ี 2 นํามาเพ่ือติดคู
มือ
การกู�ยืมเมื่อทําการสัมภาษณ3เรียบร�อยแล�ว 

2. แบบฟอร3มคําขอกู�ยืม กยศ./กรอ. 101 กรอกข�อมูลด�วยลายมือนักศึกษา ข�อ 1 – 6, 8 – 11, 13 - 15 และลงช่ือในข�อ 
16 

3. สําเนาทะเบียนบ�านของนักศึกษา รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือนักศึกษา จํานวน 1 แผ
น ถ�าคํานําหน�าในทะเบียน
บ�านเป=น ด.ญ. หรือ ด.ช. ให�ติดต
อท่ีเขต หรืออําเภอเพ่ือเปลี่ยนแปลงให�เป=น นางสาว หรือ นาย 

4. สําเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาท่ีไม
หมดอายุ รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือนักศึกษา จํานวน 1 แผ
น 
5. สําเนาทะเบียนบ�านของมารดา รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือมารดา จํานวน 1 แผ
น 
6. สําเนาบัตรประชาชนของมารดาท่ีไม
หมดอายุ รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือมารดา จํานวน 1 แผ
น 
7. สําเนาทะเบียนบ�านของผู�ปกครอง รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือผู�ปกครอง จํานวน 1 แผ
น 
8. สําเนาบัตรประชาชนของผู�ปกครองท่ีไม
หมดอายุ รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือผู�ปกครอง จํานวน 1 แผ
น 
9. หนังสือรับรองรายได� กยศ./กรอ. 102 เขียนด�วยลายมือผู�รับรองรายได�ท้ังฉบับ ห�ามใช�นํ้ายาลบคําผิด หากมีจุดผิดกรุณา

ขีดฆ
าเซ็นกํากับด�วยลายมือผู�รับรองรายได� (ผู�รับรองรายได�คือ ข�าราชการปHจจุบัน ทุกระดับ ข�าราชการบํานาญ 
รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู�ใหญ
บ�าน สก. สข.)  

10. สําเนาบัตรข�าราชการท่ีไม
หมดอายุ รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือผู�รับรองรายได� จํานวน 1 แผ
น กรณีสําเนาบัตร
ข�าราชการหมดอายุ และยังไม
ได�ทําบัตรใหม
 กรุณาแนบสําเนาใบแต
งตั้งของผู�รับรองรายได� รับรองสําเนาถูกต�องด�วย
ลายมือผู�รับรองรายได� จํานวน 1 แผ
น และสําเนาบัตรประชาชนของผู�รับรองรายได� รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือผู�
รับรองรายได� จํานวน 1 แผ
น 

11. สําเนาทะเบียนบ�านของผู�รับรองรายได� (ถ�ามี) รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือผู�รับรองรายได� จํานวน 1 แผ
น 
12. แนบสําเนาใบหย
า หรือสําเนาเอกสารจากทางราชการว
าแยกทางกัน รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือนักศึกษาจํานวน 

1 แผ
น กรณีไม
มีสําเนาใบหย
า หรือสําเนาเอกสารทางราชการ กรุณาให�ผู�รับรองรายได�กรอกข�อมูลลงในหนังสือรับรอง
สถานภาพด�วยลายมือของผู�รับรองรายได�ท้ังฉบับ จํานวน 1 แผ
น 

13. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย3ท่ีปรึกษา กยศ./กรอ.103 จํานวน 1 แผ
น โดยให�คุณครูโรงเรียนท่ีนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาล
าสุดรับรองความประพฤติ   

14. แบบฟอร3มแผนท่ีบ�านตามทะเบียนบ�าน จํานวน 1 แผ
น กรุณาวาดแผนท่ีบ�านตามทะเบียนบ�านโดยท่ี เริ่มจากจุดท่ี
สําคัญใกล�บ�าน เช
น วัด โรงเรียน โบสถ3 มัสยิด ท่ีมีคนรู�จัก ไปถึงตัวบ�าน เขียนระบุช่ือซอย ถนน ให�ละเอียด เขียนลงใน
แบบฟอร3ม 

15. แบบฟอร3มรูปถ
ายบ�านตามทะเบียนบ�าน จํานวน 1 แผ
น กรุณาถ
ายภาพหน�าบ�านให�เห็นบ�านเลขท่ี และบริเวณบ�าน 
อย
างละภาพ ติดลงในแบบฟอร3ม 

16. สําเนาแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ3 (วุฒิการศึกษา) รับรองสําเนาถูกต�องด�วยลายมือนักศึกษา จํานวน 1 แผ
น ผลการ
เรียนท่ีสําเร็จการศึกษามาต�องได�ไม
ต่ํากว
า 2.00 

17. แบบฟอร3มยืนยันการเข�าร
วมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 1 กิจกรรม  

 

กรณีท่ี 3 นักศึกษาอยู
ในความดูแลของมารดา 

มีข�อความต
อด�านหลัง 



18. เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร�อยแล�ว ติดต
อยื่นเอกสารด�วยตัวนักศึกษาเอง หรือสามารถส
งเอกสารผ
านทาง e-mail : 
formkbuloan@kbu.ac.th (ก
อนการนําส
งเอกสารนักศึกษาสามารถสมัครเรียนได�ท่ีมหาวิทยาลัยด�วยตัวเอง หรือ 
สมัครเรียน online ท่ี www.kbu.ac.th เพ่ือนํารหัสนักศึกษาใช�ในการสัมภาษณ3คุณสมบัติการกู�ยืมเงินกองทุนกู�ยืมฯ)   

• วิทยาเขตร
มเกล�า 60 ถนนร
มเกล�า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 
ห�องกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เบอร3โทรศัพท3 0-2904-2222 ต
อ 2118 

• วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 
ห�องกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เบอร3โทรศัพท3 0-2320-2777 ต
อ 1420 หรือ 1455 

19. เมื่อสัมภาษณ3เรียบร�อยแล�ว นักศึกษาจะได�รับเลขลาํดับทุน พร�อม คู
มือการกู�ยืมจํานวน 1 เล
ม ปฏิทินกองทุนเงินให�กู�ยืม
เพ่ือการศึกษา จํานวน 1 แผ
น ใบเปaดบัญชีจํานวน 1 แผ
น 

20. ทุกครั้งท่ีทําการติดต
อกองทุนกู�ยืมกรุณาแต
งกายด�วยชุดนักศึกษา หรือแต
งกายสุภาพ 

 


