กรณีที่ 4 นักศึกษาอยูในความดูแลของผูปกครอง
4.3 ผูปกครองอาชีพอิสระ คือผูปกครอง ที่ไมใชบิดามารดา ประกอบอาชีพ เชน เกษตรกร ประมง คาขาย รับจางทั่วไป (ไมมีสลิป
เงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน) กรณีบิดาแยกทาง/หยาราง มารดาเสียชีวิต
เอกสารที่ตองเตรียมเพื่อการขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา/กองทุนที่ผูกกับรายไดในอนาคต
1. รูปถายนักศึกษาหนาตรง จํานวน 2 รูป รูปที่ 1 ติดในแบบฟอร5มคําขอกูยืม กยศ./กรอ.101 รูปที่ 2 นํามาเพื่อติดคูมือ
การกูยืมเมื่อทําการสัมภาษณ5เรียบรอยแลว
2. แบบฟอร5มคําขอกูยืม กยศ./กรอ. 101 กรอกขอมูลดวยลายมือนักศึกษา กรณีบิดาแยกทาง/หยาราง มารดาเสียชีวิต
กรอก ขอ 1 – 6, 9 – 11, 13 – 15 และลงชื่อในขอ 16
3. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา รับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือนักศึกษา จํานวน 1 แผน ถาคํานําหนาในทะเบียน
บานเป=น ด.ญ. หรือ ด.ช. ใหติดตอที่เขต หรืออําเภอเพื่อเปลี่ยนแปลงใหเป=น นางสาว หรือ นาย
4. สําเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ไมหมดอายุ รับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือนักศึกษา จํานวน 1 แผน
5. สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง รับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือผูปกครอง จํานวน 1 แผน
6. สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครองที่ไมหมดอายุ รับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือผูปกครอง จํานวน 1 แผน
7. หนังสือรับรองรายได กยศ./กรอ. 102 เขียนดวยลายมือผูรับรองรายไดทั้งฉบับ หามใชน้ํายาลบคําผิด หากมีจุดผิดกรุณา
ขีดฆาเซ็ นกํ ากับ ดวยลายมื อผูรั บรองรายได (ผูรั บรองรายไดคื อ ขาราชการปFจจุ บัน ทุก ระดับ ขาราชการบํา นาญ
รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบาน สก. สข.)
8. สําเนาบัตรขาราชการที่ไมหมดอายุ รับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือผูรับรองรายได จํานวน 1 แผน กรณีสําเนาบัตร
ขาราชการหมดอายุ และยังไมไดทําบัตรใหม กรุณาแนบสําเนาใบแตงตั้งของผูรับรองรายได รับรองสําเนาถูกตองดวย
ลายมือผูรับรองรายได จํานวน 1 แผน และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับรองรายได รับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือผู
รับรองรายได จํานวน 1 แผน
9. สําเนาทะเบียนบานของผูรับรองรายได (ถามี) รับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือผูรับรองรายได จํานวน 1 แผน
10. กรณีแยกทาง/หยาราง แนบสําเนาใบหยา หรือสําเนาเอกสารจากทางราชการวาแยกทางกัน รับรองสําเนาถูกตองดวย
ลายมือนักศึกษาจํานวน 1 แผน กรณีไมมีสําเนาใบหยา หรือสําเนาเอกสารทางราชการ กรุณาใหผูรับรองรายไดกรอก
ขอมูลลงในหนังสือรับรองสถานภาพดวยลายมือของผูรับรองรายไดทั้งฉบับ จํานวน 1 แผน
11. กรณีมารดาเสียชีวิตแนบสําเนาใบมรณบัตร หรือสําเนาเอกสารจากทางราชการวาบิดามารดาเสียชีวิต รับรองสําเนา
ถูกตองดวยลายมือนักศึกษา อยางละ 1 แผน กรณีไมมีสําเนาใบมรณบัตร หรือสําเนาเอกสารทางราชการ กรุณาใหผู
รับรองรายไดกรอกขอมูลลงในหนังสือรับรองสถานภาพดวยลายมือของผูรับรองรายไดทั้งฉบับ จํานวน 1 แผน
12. สําเนาทะเบียนบานของผูรับรองรายได และผูรับรองสภานภาพ (ถามี) รับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือผูรับรองรายได
และผูรับรองสถานภาพ จํานวน 1 แผน (หากเป=นคนเดียวกันใหใช 1 ชุดเทานั้น)
13. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย5ที่ปรึกษา กยศ./กรอ.103 จํานวน 1 แผน โดยใหคุณครูโรงเรียนที่นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาลาสุดรับรองความประพฤติ
14. แบบฟอร5มแผนที่บานตามทะเบียนบาน จํานวน 1 แผน กรุณาวาดแผนที่บานตามทะเบียนบานโดยที่ เริ่มจากจุดที่
สําคัญใกลบาน เชน วัด โรงเรียน โบสถ5 มัสยิด ที่มีคนรูจัก ไปถึงตัวบาน เขียนระบุชื่อซอย ถนน ใหละเอียด เขียนลงใน
แบบฟอร5ม
15. แบบฟอร5มรูปถายบานตามทะเบียนบาน จํานวน 1 แผน กรุณาถายภาพหนาบานใหเห็นบานเลขที่ และบริเวณบาน
อยางละภาพ ติดลงในแบบฟอร5ม
16. สําเนาแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ5 (วุฒิการศึกษา) รับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือนักศึกษา จํานวน 1 แผน ผลการ
เรียนที่สําเร็จการศึกษามาตองไดไมต่ํากวา 2.00
17. แบบฟอร5มยืนยันการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 1 กิจกรรม

มีขอความตอดานหลัง

18. เมื่อเตรียมเอกสารเรียบรอยแลว ติดตอยื่นเอกสารดวยตัวนักศึกษาเอง หรือสามารถสงเอกสารผานทาง e-mail :
formkbuloan@kbu.ac.th (กอนการนําสงเอกสารนักศึกษาสามารถสมัครเรียนไดที่มหาวิทยาลัยดวยตัวเอง หรือ
สมัครเรียน online ที่ www.kbu.ac.th เพื่อนํารหัสนักศึกษาใชในการสัมภาษณ5คุณสมบัติการกูยืมเงินกองทุนกูยืมฯ)
• วิทยาเขตรมเกลา 60 ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
หองกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เบอร5โทรศัพท5 0-2904-2222 ตอ 2118
• วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
หองกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เบอร5โทรศัพท5 0-2320-2777 ตอ 1420 หรือ 1455
19. เมื่อสัมภาษณ5เรียบรอยแลว นักศึกษาจะไดรับเลขลําดับทุน พรอม คูมือการกูยืมจํานวน 1 เลม ปฏิทินกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา จํานวน 1 แผน ใบเปaดบัญชีจํานวน 1 แผน
20. ทุกครั้งที่ทําการติดตอกองทุนกูยืมกรุณาแตงกายดวยชุดนักศึกษา หรือแตงกายสุภาพ

