ขอมูลนักศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
1
2

เลขประจําตัวประชาชน     
รหัสนักศึกษา 
 นาย  นางสาว.............................................................................

9

กยศ. I กรอ.

วิทยาลัยนานาชาติ

ปการศึกษา 2561

สาขาวิชา..................................................................................................................... สําหรับนักศึกษา ม.หอการคาไทย
ชัน้ ปที่...............................................โทรศัพท (มือถือ)      ไมเคยกูยืม  เคยกูยืม
หลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณากูยมื เงิน
Print “แบบคํายืนยันการขอกูย ืมเงินภาคเรียนที่ 1/2561” จากหนาเว็บไซต e-Studentloan ที่นักศึกษากรอกและบันทึกขอมูล
รูปถายนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทยขนาด 1.5 นิ้วเทานั้น ติดลงบนแบบคําขอกูยืม (กยศ.มกค. 101)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ นักศึกษา (หามใชสําเนาหมดอายุ)
สําเนาทะเบียนบานของ นักศึกษา
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย สําหรับกองทุน กยศ./กรอ.
สําเนาใบแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผานมา โดยมี GPA (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) 2.00 ขึ้นไป
แบบบันทึกโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมงตอปการศึกษา
หลักฐานกรณีคูสมรส ของนักศึกษา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ คูสมรส ของนักศึกษา (หามใชสาํ เนาหมดอายุ)
สําเนาทะเบียนบานของ คูสมรส ของนักศึกษา
หลักฐานกรณีบิดา/มารดา เปนผูอุปการะ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ บิดา (หามใชสําเนาหมดอายุ)
สําเนาทะเบียนบานของ บิดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ มารดา (หามใชสําเนาหมดอายุ)
สําเนาทะเบียนบานของ มารดา
สําเนาใบมรณะบัตร (ใชกรณี บิดา/มารดา เสียชีวิต)
สําเนาใบหยา (ใชกรณี บิดา/มารดา หยาราง)
หลักฐานกรณีผูปกครอง เปนผูอุปการะ (บิดา/มารดาไมไดอุปการะโดยสิ้นเชิง)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูปกครอง (หามใชสําเนาหมดอายุ)
สําเนาทะเบียนบานของ ผูปกครอง
หลักฐานแสดงรายไดครอบครัวกรณีประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจํา
หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของ บิดา มารดา หรือผูปกครอง (ออกไมเกิน 6 เดือน)
หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของ คูสมรส ของนักศึกษา (ออกไมเกิน 6 เดือน)
หลักฐานแสดงรายไดครอบครัวกรณีไมประกอบอาชีพ/ประกอบอาชีพที่ไมมหี นังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
หนังสือรับรองรายไดครอบครัวผูกูยืม (กยศ.มกค. 102)
สําเนาบัตรประจําตัว ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูรับรองรายไดครอบครัวผูกูยมื (หามใชสาํ เนาหมดอายุ)

จํานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 คน/ฉบับ
1
1
1

หามใชน้ํายาลบคําผิด หรือขูดลบ กรณีจําเปนตองแกไขขอมูลกรุณาขีดครอม เพื่อแกไข และลงลายมือชื่อกํากับทุกจุดที่มกี ารแกไข
เงื่อนไขที่นักนักศึกษาตองทราบ
1. ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (ดวยลายมือ หลีกเลี่ยงการเซ็นชื่อ) โดยเจาของเอกสาร ทุกฉบับ
2. หากเอกสารในสวนของการรับรองรายไดครอบครัวไมถูกตอง ทางกองสวัสดิการนักศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ไมรับเอกสาร เนื่องจากมีผลตอการพิจารณาจากกองทุนฯ

ขาพเจาอานเงื่อนไขขางตน อยางถี่ถวน และยอมรับในเงื่อนไขทุกประการ
ลงชื่อนักศึกษา………………………………………………………………………………
วัน  เดือน  ป พ.ศ. 
สําหรับอาจารย และเจาหนาที่
นักศึกษาเปนผูมีความประพฤติดี เขารวมโครงการจิตอาสา ตามเงื่อนไขของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

ผลการสัมภาษณ  ผาน  ไมผาน
วันที่  /  / 

Scan Code: ชุดที่  รหัส  ลําดับ 

ลงชื่อผูสัมภาษณ.......................................................
(......................................................)
อาจารยทปี่ รึกษา กองสวัสดิการนักศึกษา

กยศ. 101

แบบคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ……………..
สถำนศึกษำ …………………………………………

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น
แบบคาขอกู้

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี
สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .................……....…..……...
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..
สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..
รหัสประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…
ตาบล/แขวง ………........…………… อาเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............
รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………
4. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................
ไม่เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.

เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีกำรศึกษำ

ประเภท

ชื่อทุนกำรศึกษำ

จำนวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ

กยศ.

ชั้นปีที่

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ.
สถำนศึกษำ

เงินที่กู้ยืม

-27. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่า
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................... .................................

-312.พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….
มีพี่น้องกาลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

ชั้นปี

สถำนศึกษำ

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

กำรศึกษำสูงสุด

สถำนที่ทำงำน

รำยได้เดือนละ

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง………….............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………

-4ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ตาแหน่ง…………...............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
***************************************************
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชีพ
• ข้าพเจ้าขอรับรองและยื นยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการรับรองรายได้
มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
ไม่มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)
แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
อื่นๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ......
ลงชื่อ …….....……………………………………..
(....………..................…………………………………)
วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ..................

แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปการศึกษา 2561
กองสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สวนที่ 1 ขอมูลนักศึกษา
ชือ่ นาย/นาง/นางสาว......................................................................รหัสนักศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชา............................................................................
สวนที่ 2 ขอมูลการเขารวมโครงการ/กิจกรรม สารธารณะประโยชยเพื่อสังคม โดยมุงเนนจิตอาสา
ขอมูลโครงการ/กิจกรรม
กําหนดการโครงการ/กิจกรรม ลายมือชื่อ
จํานวน ผูรับผิดชอบ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
ภารกิจที่ไดรับ วัน/เดือน/ป เวลา
(ชั่วโมง) โครงการ

รวมจํานวน (ชั่วโมง) โครงการ/กิจกรรม
ขาพเจารับทราบ: หามขูดลบขีดฆา หรือใชน้ํายาลบคําผิด ในเอกสาร ฉบับนี้
ลงชื่อนักศึกษาผูขอกูยืม...........................................................
(.........................................................)
วันที่  เดือน  พ.ศ. 
หมายเหตุ:
1. ตองมีลายมือชื่อผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และประทับตราหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
2. หากไมมปี ระทับตราหนวยงาน ใหนักศึกษาแนบรูปถายของนักศึกษาขณะเขารวมโครงการ/กิจกรรม โดยตอง
สามารถระบุตัวตนของนักศึกษาไดชัดเจน จะเปนรูปถายสีหรือขาวดําก็ได
3. นักศึกษาตองทํากิจกรรมจิตอาสาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอปการศึกษา

หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน
วันที่  เดือน  พ.ศ. 
ขาพเจา.......................................................................ผูรบั รองรายได ตําแหนง............................................................
สถานที่ทํางาน...................................................................................................................................................................
เลขที.่ ............หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................................ถนน..................................................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย  โทรศัพท    
ขอรับรองวา นักศึกษา นาย/นาง/นางสาว..........................................................ผูขอกูยืมเงิน รายไดปละ...........บาท
โทรศั พ ท     ประกอบอาชี พ นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10400
คูสมรสของผูขอกูยืมเงิน  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ…………………………………..….….………………
รายไดปละ....................................................บาท สถานที่ทํางาน.....................................................................................
เลขที.่ ........หมูที่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย 
บิดาของผูขอกูยืมเงิน  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ……………………….…………………….…….…………
รายไดปละ....................................................บาท สถานที่ทํางาน.....................................................................................
เลขที.่ ........หมูที่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย 
มารดาของผูขอกูยืมเงิน  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ…………..……….…………………….…….…………
รายไดปละ....................................................บาท สถานที่ทํางาน.....................................................................................
เลขที.่ ........หมูที่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย 
ผูปกครอง (ที่มิใชบิดา มารดา)ของผูขอกูยืมเงิน  ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิต ประกอบอาชีพ……….………………
รายไดปละ....................................................บาท สถานที่ทํางาน.....................................................................................
เลขที.่ ........หมูที่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย 
ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง
ขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อผูรับรอง.................................................................
(................................................................)
หมายเหตุ: กรุณาแนบเอกสาร สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(หามใชสําเนาหมดอายุ) ของผูรับรองรายไดครอบครัวผูกูยืม

คุณสมบัติผูสามารถรับรองรายไดครอบครัวผูกูยืม
(1) เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา
(1) ขาราชการการเมือง
(2) ขาราชการกรุงเทพมหานคร
(3) ขาราชการครู
(4) ขาราชการตํารวจ
(5) ขาราชการทหาร
(6) ขาราชการฝายตุลาการ
(7) ขาราชการฝายรัฐสภา
(8) ขาราชการฝายอัยการ
(9) ขาราชการพลเรือน
(10) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(11) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(12) สมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่น
(13) ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(14) กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน
(15) เจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐ หรือองคการมหาชน
(16) ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่อื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาที่ของรัฐตาม พระราชบัญญัตินี้
(2) เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ หมายความวา
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพนจากตําแหนงโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ
(3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: กรุณาแนบเอกสาร สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(หามใชสําเนาหมดอายุ) ของผูรับรองรายไดครอบครัวผูกูยืม

