มหาววิทยาลลัยฟาฏอนน
เอกสารทนที่ตต้องแนบประกอบการขอกกต้ยมยื เงวิน กองททุนเงวินใหต้กกต้ยมยื เพยืที่อการศศึกษา กยศ./กรอ. ปปีการศศึกษา 2561
ประเภท : ผกต้กรกต้ ายใหมม,รายเกมาตมอเนยืที่องมลัธยมปลาย และรายเกมาตมอเนยืที่องสถาบลันอยืที่น
ใหต้นลักศศึกษาดดาเนวินการ ดลังนนน
1. จจัดเอกสารใหห้ครบถห้วน โดยเอกสารหลจักฐาน ตห้องไมม่หมดอายยุ และเซซ็นรจับรองสสาเนาดห้วยเจห้าของเอกสารเทม่านจันั้น ดห้วยปากกาสสีนนั้สาเงงิน
2. จจัดเรสียงลสาดจับเอกสาร ตามรายการ และทสาเครรรื่องหมาย √ หนห้าขห้อตรงกจับเอกสารทสีรื่แนบมา
รหลัสนลักศศึกษา ........................... เลขประจดาตลัวประชาชน ........................................ ชยืที่อ – นามสกทุล ..................................................
คณะ / สาขาววิชา ...........................................................................................................โทรศลัพทท์ตดวิ ตมอไดต้ ..........................................
ทนที่
1
2
3

หมายเหตทุ
พงิมพพ์จากระบบ ปรจับใหห้อยกม่หนห้าเดสียว 1 แผม่น
พงิมพพ์หนห้า-หลจัง

7
8

รายการเอกสาร
แบบคสาขอกกห้ยรมเงงิน ปปีการศศึกษา 1/2561 จากระบบ e-studentloan
แบบคสาขอกกห้ยรมทสีรื่กรอกขห้อมกลสมบกรณพ์ จสานวน 15 หนห้า
หนจังสรอรจับรองรายไดห้ของครอบครจัวผกห้ขอกกห้
(ในกรณสีทสีรื่บงิดาและ/หรรอมารดาและ/หรรอผกห้ปกครองมสีอาชสีพทสีรื่มสีรายไดด้ไมม่ประจจา)
สสาเนาบจัตรขห้าราชการของผกห้รจับรองรายไดห้
(ในกรณสีทสีรื่บงิดาและ/หรรอมารดาและ/หรรอผกห้ปกครองมสีอาชสีพทสีรื่มสีรายไดด้ไมม่ประจจา)
หนจังสรอรจับรองเงงินเดรอน
(ในกรณสีทสีรื่บงิดาและ/หรรอมารดาและ/หรรอผกห้ปกครองมสีอาชสีพทสีรื่มสีรายไดด้ประจจา)
สลงิปเงงินเดรอน เดรอนลม่าสยุด
(ในกรณสีทสีรื่บงิดาและ/หรรอมารดาและ/หรรอผกห้ปกครองมสีอาชสีพทสีรื่มสีรายไดด้ประจจา)
หนจังสรอแสดงความคงิดเหซ็นของอาจารยพ์ทสีรื่ปรศึกษา
แบบบจันทศึกการทสากงิจกรรมโครงการจงิตอาสา/ใบรจับรองการทสาโครงการจงิตอาสา

9

สสาเนาบจัตรประชาชนของนจักศศึกษา

10
11

สสาเนาทะเบสียนบห้านของนจักศศึกษา
สสาเนาบจัตรประชาชนของบงิดา

12
13

สสาเนาทะเบสียนบห้านของบงิดา
สสาเนาบจัตรประชาชนของมารดา

14
15

สสาเนาทะเบสียนบห้านของมารดา
สสาเนาบจัตรประชาชนของผกห้ปกครอง (ในกรณสีทสีรื่ไมม่ใชม่บงิดา/มารดาเปป็นผกห้อยุปการะ)

16
17
18
19
20
21
22
23

- นจักศศึกษาเซซ็นรจับรองสสาเนาถกกตห้อง
- บจัตรตห้องไมม่หมดอายยุ ณ วจันทสีรื่สม่ง
- นจักศศึกษาเซซ็นรจับรองสสาเนาถกกตห้อง
- บงิดาเซซ็นรจับรองสสาเนาถกกตห้อง
- บจัตรตห้องไมม่หมดอายยุ ณ วจันทสีรื่สม่ง
บงิดาเซซ็นรจับรองสสาเนาถกกตห้อง
- มารดาเซซ็นรจับรองสสาเนาถกกตห้อง
- บจัตรตห้องไมม่หมดอายยุ ณ วจันทสีรื่สม่ง
มารดาเซซ็นรจับรองสสาเนาถกกตห้อง
- ผกห้ปกครองเซซ็นรจับรองสสาเนาถกกตห้อง
- บจัตรตห้องไมม่หมดอายยุ ณ วจันทสีรื่สม่ง
ผกห้ปกครองเซซ็นรจับรองสสาเนาถกกตห้อง

สสาเนาทะเบสียนบห้านของผกห้ปกครอง (ในกรณสีทสีรื่ไมม่ใชม่บงิดา/มารดาเปป็นผกห้อยุปการะ)
สสาเนาใบแสดงผลการศศึกษาลม่าสยุด
สสาเนาใบสจัญญากยศ./กยศ. 111 (หนจังสรอรจับรองการเปป็นผกห้กกห้รายเกม่า)
ในกรณสีทสีรื่เคยกกห้กยศ.จากสถาบจันเกม่า
สสาเนาใบมรณบจัตร (ถห้ามสี)
สสาเนาใบสสาคจัญการหยม่า (ถห้ามสี)
สสาเนาใบเปลสีรื่ยนชรรื่อ/นามสกยุล (ถห้ามสี)
รกปถม่ายหนห้าตรงนจักศศึกษา 1 นงินั้ว จสานวน 1 รกป
ตงิดในแบบคสาขอกกห้
โปรดระบยุรายการอรรื่นๆ (ถห้ามสี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................

4
5
6

ขนด√หนต้าขต้อ

- ขห้าราชการเจห้าของบจัตรเซซ็นรจับรอง
- บจัตรตห้องไมม่หมดอายยุ ณ วจันทสีรื่สม่ง
ออกโดยหนม่วยงานตห้นสจังกจัด
ออกโดยหนม่วยงานตห้นสจังกจัด
อยม่างนห้อย 1 กงิจกรรม โดยไมม่จสากจัดชจัรื่วโมง
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ตงิดรกปถม่าย
ของผกยห้ นรรื่
แบบคสาขอกกห้

แบบคดาขอกกต้ยยืมเงวิน
กองททุนเงวินใหต้กกต้ยมยื เพยืที่อการศศึกษา
ประจดาปปีการศศึกษา 2561
สถานศศึกษา มหาววิทยาลลัยฟาฏอนน
สดาหรลับผกต้กรกต้ ายใหมม และรายเกมาตมอเนยืที่องมลัธยมปลาย/ตมอเนยืที่องสถาบลันอยืที่น
ขต้าพเจต้ามนความประสงคท์ขอกกต้ยยืมเงวิน ดลังนนน
ลลักษณะทนที่ 1 เงงินกกห้ยรมเพรอรื่ การศศึกษา ใหห้แกม่นจักเรสียนหรรอนจักศศึกษาทสีรื่ขาดแคลนทยุนทรจัพยพ์ (กยศ. เดงิม)
ลลักษณะทนที่ 2 เงงินกกห้ยรมเพรอรื่ การศศึกษา ใหห้แกม่นจักเรสียนหรรอนจักศศึกษาในสาขาทสีรื่เปป็นความตห้องการหลจักฯ (กรอ.เดงิม)
ขต้อมกลผกต้ขอกกต้ยยืมเงวิน
1. ชรรื่อ นาย/นางสาว/นาง..........................................................................วจัน/เดรอน/ปปีเกงิด........../.............../..............อายยุ...........ปปี
สจัญชาตงิ........................เชรนั้อชาตงิ..............................เลขทสีรื่บจัตรประจสาตจัวประชาชน...................................................................
นจักเรสียน/นจักศศึกษาระดจับการศศึกษา................................ชจันั้นปปีทสีรื่...........คณะ...............................................................................
สาขาวงิชา.............................................................................คะแนนเฉลสีรื่ยสะสมปปีการศศึกษากม่อนทสีรื่จะขอกกห้...............................
รหจัสประจสาตจัวนจักเรสียน/นจักศศึกษา...................................................ชรรื่ออาจารยพ์ทสีรื่ปรศึกษา............................................................
2. ทสีรื่อยกม่ตามทะเบสียนบห้าน เลขทสีรื่................หมกม่ทสีรื่............ตรอก/ซอย..............................................ถนน..........................................
ตสาบล/แขวง............................................อสาเภอ/เขต.......................................................จจังหวจัด...............................................
รหจัสไปรษณสียพ์....................................โทรศจัพทพ์.......................................................................
3. ทสีรื่อยกม่ปปัจจยุบจัน เลขทสีรื่................หมกม่ทสีรื่............ตรอก/ซอย..............................................ถนน........................................................
ตสาบล/แขวง............................................อสาเภอ/เขต.......................................................จจังหวจัด...............................................
รหจัสไปรษณสียพ์....................................โทรศจัพทพ์.......................................................................
4. สสาเรซ็จการศศึกษาระดจับปรงิญญาตรสี
เคยสสาเรซ็จการศศึกษาระดจับปรงิญญาตรสี จาก.............................................................................................................
คณะ..............................................................................สาขาวงิชา........................................................................
ไมม่เคยสสาเรซ็จการศศึกษาระดจับปรงิญญาตรสี
5.
เคยไดห้รบจั ทยุนการศศึกษา
ปปีการศศึกษา
ประเภท
ชยืที่อททุนการศศึกษา
จดานวนเงวิน

ไมม่เคยไดห้รจับทยุนการศศึกษา
6. เคยกกห้ยรมเงงินจากกองทยุนเงงินใหห้กกห้ยรมเพรรื่อการศศึกษา
ปปีการศศึกษา
ระดลับการศศึกษา

กยศ.
ชลันนปปีทนที่

ไมม่เคยกกห้ยรมเงงินจากกองทยุนเงงินใหห้กกห้ยรมเพรรื่อการศศึกษา

กรอ.
สถานศศึกษา

เงวินทนกที่ กต้ยยืม
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7. ขห้าพเจห้าไดห้รจับอยุปการะดห้านการเงงินจาก......................................................................................................................................
มสีความสจัมพจันธพ์กจับขห้าพเจห้าโดยเปป็น...........................................................................................................................................
8. ขห้าพเจห้าไดห้รจับคม่าใชห้จม่ายเดรอนละ............................................บาท (นอกเหนรอจากคม่าเลม่าเรสียน)
ขต้อมกลบวิดา- มารดา
9. บงิดาขห้าพเจห้าชรรื่อ........................................................................................ ถศึงแกม่กรรม  ยจังมสีชสีวงิตอยกม่ อายยุ...................ปปี
เลขทสีรื่บจัตรประจสาตจัวประชาชน..................................................................................................................................................
จบการศศึกษาสกงสยุดในระดจับ......................................จากสถานศศึกษา......................................................................................
อาชสีพ รจับราชการ/พนจักงานรจัฐวงิสาหกงิจ/พนจักงานองคพ์การของรจัฐ ตสาแหนม่ง.......................................................................
สถานทสีรื่ทสางาน.........................................................................................................................................................
 พนจักงาน/ลกกจห้างบรงิษจัท ตสาแหนม่ง..............................................................................................................................
สถานทสีรื่ทสางาน..........................................................................................................................................................
 คห้าขาย โดยเปป็น
 เจห้าของรห้าน
 หาบเรม่
เชม่ารห้าน
ลจักษณะสงินคห้า..........................................................................................................................................................
 รจับจห้าง(ระบยุงานใหห้ชดจั เจน)........................................................................................................................................
เกษตรกร ประเภท....................................................................................................................................................
โดย  เปป็นเจห้าของทสีรื่ดงิน รวม..............................ไรม่
 เชม่าทสีรื่รวม..........................................ไรม่
อรรื่นๆ โปรดระบยุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายไดห้ปปีละ.................................................บาท (หากไมม่แนม่นอนใหห้ประมาณการ)
ทสีรื่อยกม่ปปัจจยุบจัน เลขทสีรื่...............หมกม่ทสีรื่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................
ตสาบล/แขวง...................................................อสาเภอ/เขต...................................................จจังหวจัด............................................
รหจัสไปรษณสียพ์...............................................โทรศจัพทพ์..........................................................................
10. มารดาขห้าพเจห้าชรรื่อ...................................................................................... ถศึงแกม่กรรม  ยจังมสีชสีวงิตอยกม่ อายยุ...................ปปี
เลขทสีรื่บตจั รประจสาตจัวประชาชน.................................................................................................................................................
จบการศศึกษาสกงสยุดในระดจับ......................................จากสถานศศึกษา......................................................................................
อาชสีพ  รจับราชการ/พนจักงานรจัฐวงิสาหกงิจ/พนจักงานองคพ์การของรจัฐ ตสาแหนม่ง......................................................................
สถานทสีรื่ทสางาน.........................................................................................................................................................
 พนจักงาน/ลกกจห้างบรงิษจัท ตสาแหนม่ง..............................................................................................................................
สถานทสีรื่ทสางาน..........................................................................................................................................................
 คห้าขาย โดยเปป็น
 เจห้าของรห้าน
 หาบเรม่
เชม่ารห้าน
ลจักษณะสงินคห้า..........................................................................................................................................................
รจับจห้าง (ระบยุงานใหห้ชจัดเจน)........................................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท....................................................................................................................................................
โดย  เปป็นเจห้าของทสีรื่ดงิน รวม..............................ไรม่
 เชม่าทสีรื่รวม..........................................ไรม่
อรรื่นๆ โปรดระบยุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายไดห้ปปีละ.................................................บาท (หากไมม่แนม่นอนใหห้ประมาณการ)
ทสีรื่อยกม่ปปัจจยุบจัน เลขทสีรื่...............หมกม่ทสีรื่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................
ตสาบล/แขวง...................................................อสาเภอ/เขต...................................................จจังหวจัด............................................
รหจัสไปรษณสียพ์...............................................โทรศจัพทพ์..........................................................................
11. สถานภาพสมรสของบงิดามารดา
 อยกม่ดวห้ ยกจัน
 หยม่า
 แยกกจันอยกตม่ ามอาชสีพ อรรื่นๆ ระบยุ .....................................................................
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12. พสีรื่นห้องรม่วมบงิดามารดา (รวมผกห้ขอกกห้ยรม)............คน เปป็นชาย................คน เปป็นหญงิง...............คน ขห้าพเจห้าเปป็นคนทสีรื่...................
มสีพสีรื่นห้องกสาลจังศศึกษาอยกม่รวม...................คน ครอ
คนทนที่
เพศ
อายทุ
ชลันนปปี
สถานศศึกษา
-3-

13. พสีรื่นห้องทสีรื่ประกอบอาชสีพแลห้วรวม..........................คน ครอ
คนทนที่
เพศ
อายทุ
การศศึกษาสกงสทุด

สถานทนทที่ ดางาน

รายไดต้เดยือนละ

ขต้อมกลผกปต้ กครอง (กรณสีทสีรื่ไมม่ใชม่บดงิ า มารดาเปป็นผกห้อยุปการะเลสีนั้ยงดก)
14. ผกห้ปกครองของขห้าพเจห้า ชรรื่อ......................................สกยุล..............................................เกสีรื่ยวขห้องกจับขห้าพเจห้าโดยเปป็น.................
เลขทสีรื่บจัตรประจสาตจัวประชาชน..................................................................................................................................................
จบการศศึกษาสกงสยุดในระดจับ......................................จากสถานศศึกษา......................................................................................
อาชสีพ  รจับราชการ/พนจักงานรจัฐวงิสาหกงิจ/พนจักงานองคพ์การของรจัฐ ตสาแหนม่ง......................................................................
สถานทสีรื่ทสางาน.........................................................................................................................................................
 พนจักงาน/ลกกจห้างบรงิษจัท ตสาแหนม่ง..............................................................................................................................
สถานทสีรื่ทสางาน..........................................................................................................................................................
 คห้าขาย โดยเปป็น
 เจห้าของรห้าน
 หาบเรม่
เชม่ารห้าน
ลจักษณะสงินคห้า..........................................................................................................................................................
รจับจห้าง (ระบยุงานใหห้ชจัดเจน)........................................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท....................................................................................................................................................
โดย  เปป็นเจห้าของทสีรื่ดงิน รวม..............................ไรม่
 เชม่าทสีรื่รวม..........................................ไรม่
อรรื่นๆ โปรดระบยุ …………………………………………………………………………………………..................................................……………
รายไดห้ปปีละ.................................................บาท (หากไมม่แนม่นอนใหห้ประมาณการ)
ทสีรื่อยกม่ปปัจจยุบจัน เลขทสีรื่...............หมกม่ทสีรื่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................
ตสาบล/แขวง...................................................อสาเภอ/เขต...................................................จจังหวจัด............................................
รหจัสไปรษณสียพ์...............................................โทรศจัพทพ์..........................................................................

-4-

กยศ. 101

ขต้อมกลคกมสมรสของผกต้ขอกกต้ยยืมเงวิน (ถห้ามสี)
15. คกม่สมรสขห้าพเจห้าชรรื่อ.....................................................................................  ถศึงแกม่กรรม  ยจังมสีชสีวงิตอยกม่ อายยุ................ปปี
เลขทสีรื่บจัตรประจสาตจัวประชาชน..................................................................................................................................................
จบการศศึกษาสกงสยุดในระดจับ......................................จากสถานศศึกษา......................................................................................
อาชสีพ  รจับราชการ/พนจักงานรจัฐวงิสาหกงิจ/พนจักงานองคพ์การของรจัฐ ตสาแหนม่ง......................................................................
สถานทสีรื่ทสางาน.........................................................................................................................................................
 พนจักงาน/ลกกจห้างบรงิษจัท ตสาแหนม่ง..............................................................................................................................
สถานทสีรื่ทสางาน..........................................................................................................................................................
 คห้าขาย โดยเปป็น
 เจห้าของรห้าน
 หาบเรม่
เชม่ารห้าน
ลจักษณะสงินคห้า..........................................................................................................................................................
รจับจห้าง (ระบยุงานใหห้ชจัดเจน)........................................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท....................................................................................................................................................
โดย  เปป็นเจห้าของทสีรื่ดงิน รวม..............................ไรม่
 เชม่าทสีรื่รวม..........................................ไรม่
 อรรื่นๆ โปรดระบยุ …………………………………………………………………………………………..................................................………....
รายไดห้ปปีละ.................................................บาท (หากไมม่แนม่นอนใหห้ประมาณการ)
ทสีรื่อยกม่ปปัจจยุบจัน เลขทสีรื่...............หมกม่ทสีรื่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................
ตสาบล/แขวง...................................................อสาเภอ/เขต...................................................จจังหวจัด............................................
รหจัสไปรษณสียพ์...............................................โทรศจัพทพ์..........................................................................
16. ขห้าพเจห้ามสีความประสงคพ์จะขอกกห้ยรมเงงินเพรรื่อใชห้ในการศศึกษาจากกองทยุนเงงินใหห้กกห้ยรมเพรรื่อการศศึกษา ดจังนสีนั้
16.1 เงงินกกห้ยรมทสีรื่จม่ายเขห้าบจัญชสีของสถานศศึกษา ไดห้แกม่ คม่าเลม่าเรสียนและคม่าใชห้จม่ายทสีรื่เกสีรื่ยวเนรรื่องกจับการศศึกษา* หนม่วย : บาท
ภาคเรนยนทนที่ 1
ภาคเรนยนทนที่ 2
รวม
16.1.1 คม่าเลม่าเรสียนตามทสีรื่สถานศศึกษาเรสียกเกซ็บ
16.1.2 คม่าเลม่าเรสียนทสีรื่เกสีรื่ยวเนรรื่องกจับการศศึกษาตามทสีรื่สถานศศึกษาเรสียกเกซ็บ
16.1 รวม
(ทจันั้งนสีนั้จสานวนเงงินทสีรื่นกจั ศศึกษาจะไดห้รจับการอนยุมจัตงิ ขศึนั้นอยกม่กจับจสานวนเงงินทสีมรื่ หาวงิทยาลจัยไดห้รจับการจจัดสรรจากกองทยุนฯและจะดสาเนงินการคจัดเลรอก
โดยการสจัมภาษณพ์ ตามคณะทสีรื่นจักศศึกษาสจังกจัด)

16.2 เงงินกกห้ยรมทสีรื่จม่ายเขห้าบจัญชสีของนจักเรสียน/นจักศศึกษา ไดห้แกม่ คม่าครองชสีพ (คม่าทสีรื่พจักและคม่าใชห้จม่ายสม่วนตจัว) โดยใหห้กตกห้ ามวงเงงินทสีรื่กสาหนดไวห้ใน
แตม่ละรายและในแตม่ละระดจับการศศึกษา*
16.2.1 คม่าครองชสีพ เดรอนละ
บาท เปป็นเวลา
เดรอน
16.1 และ 16.2 รวมเปป็นเงวินทลังน สวินน (บาท)

หากขห้าพเจห้าไดห้รจับการพงิจารณาใหห้กกห้ยรมเงงินเพรรื่อการศศึกษา ขห้าพเจห้ามสีความประสงคพ์เบงิกจม่ายเงงินจาก ธนาคารองิสลามแหม่ง
ประเทศไทย จสากจัด (มหาชน) สาขา .............................................. จจังหวจัด ....................................................
ขห้าพเจห้าขอรจับรองและยรนยจันวม่าขห้อความทจันั้งหมดนสีนั้เปป็นความจรงิง หากปรากฏภายหลจังวม่าไดห้มสีการรจับรองขห้อความอจันเปป็นเทซ็จ
ขห้าพเจห้ายงินยอมรจับผงิดชอบความเสสียหายทสีรื่อาจเกงิดขศึนั้นแกม่กองทยุนเงงินใหห้กกห้ยรมเพรรื่อการศศึกษา พรห้อมนสีนั้ ขห้าพเจห้าไดห้แนบเอกสารตม่าง ๆ
เพรรื่อประกอบการพงิจารณาแลห้ว จสานวน .................................... รายการ
ลงชรรื่อ ....................................................................
(.................................................................)
วจันทสีรื่ .......... เดรอน .............................. พ.ศ. ................
* ตามทสีรื่ระบยุไวห้ในประกาศคณะกรรมการกองทยุนเงงินใหห้กกห้ยรมเพรรื่อการศศึกษา เรรรื่อง กสาหนดขอบเขตการใหห้กกห้ยรมเงงินเพรรื่อการศศึกษาประจสาปปีการศศึกษานจันนั้ ๆ
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17. เหตทุผลทนที่ขอกกต้เงวินยยืมเพยืที่อการศศึกษา

ขอใหห้นจักศศึกษาเขสียนบรรยายความเปป็นจรงิง ทสีรื่ขอกกห้ยรมเงงินโดยละเอสียด เพรรื่อประกอบการพงิจารณา (หากไมม่พอขอใหห้ใชห้
กระดาษ A4 เขสียนเพงิรื่มเตงิมไดห้)
……………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………… ......……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ...……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………… ...……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………….
ขต้าพเจต้าขอรลับรองวมาขต้อความทนที่ขต้าพเจต้ากลมาวขต้างตต้นเปป็นความจรวิงททุกประการ หากขต้อความทนที่ขต้าพเจต้าไดต้ใหต้ไวต้
ตมอมหาววิทยาลลัยเปป็นเทท็จ ขต้าพเจต้ายวินยอมใหต้มหาววิทยาลลัยพวิจารณาลงโทษ หรยือเพวิกถอนสวิทธวิธิ์ตามทนที่เหท็นควร
ลงชยืที่อ ………………………………………………………………….
( นาย/นางสาว ……………………………………………. )
วลันทนที่ …….…. เดยือน ………………………………. พ.ศ. …………..
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18. แผนผลังแสดงทนที่ตงลัน บต้าน
ทสีรื่อยกม่อาศจัยของบงิดามารดา โปรดระบยุระยะทางเปป็นกงิโลเมตรและเขสียนใหห้ชจัดเจน เพรรื่อความสะดวกของเจห้าหนห้าทสีรื่ในการตงิดตามเยสีรื่ยม
บห้านและใหห้ความชม่วยเหลรอแกม่นจักศศึกษา
บห้านเลขทสีรื่ …………....…… ชรรื่อรห้าน…………..…………………………….………. หมกม่ทสีรื่ …….. ชรรื่อหมกบม่ ห้าน ………..………………………………………......
ตรอก / ซอย ……………………………….…………..……… ถนน ……………….…….………….……..…………….. ตสา บล …………..………..………………….
จจังหวจัด …………………………………………………………… โทรศจัพทพ์ …………………….…………
สถานทสีรื่ใกลห้เคสียงทสีรื่สจังเกตไดห้งม่าย เชม่น วจัด ,โรงเรสียน ,โรงพยาบาล ,บห้านกสานจัน ,บห้านผกห้ใหญม่บห้าน ,สถานสีอนามจัย ฯลฯ .
.............................................................................................................................................................................................................................. .
..
N

ลงชรรื่อ …………………………………………………………………
(นาย / นางสาว …………………………………………….)
วจันทสีรื่ …….…. เดรอน ………………………………. พ.ศ. ……….…..
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19. ภาพถมายบต้านนลักศศึกษา (ถมายไมมเกวิน 6 เดยือน)
รกปดต้านหนต้าบต้าน
1.1 เหท็นเลขทนที่บต้านชลัดเจน
1.2 เหท็นตลัวบต้าน (กรณนบต้าน 2 ชลันน ตต้องเหท็นทลันง 2 ชลันน )

2. รกปภายในบต้าน
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รหจัสนจักศศึกษา ......................... เลขประจสาตจัวประชาชน ....................................... ชรรื่อ – นามสกยุล .....................................................
คณะ / สาขาวงิชา .......................................................................................โทรศจัพทพ์ตดงิ ตม่อไดห้ .......................................................
*กรทุณาอมานคดาชนนแจงขต้างลมางใหต้ละเอนยดกมอนดดาเนวินการ*
วจันทสีรื่ ……… เดรอน …………………….. พ.ศ. …………...
ขห้าพเจห้า (ชรรื่อ/สกยุลผกห้รจับรอง) …………………………………………. เลขทสีรื่บจัตรประจสาตจัวประชาชน ………………..........……………….
ประกอบอาชสีพ ....................................... ตสาแหนม่ง ………………………………… สถานทสีรื่ทสางาน …………….………………………………………………………
ทสีรื่อยกม่ทสีรื่สามารถตงิดตม่อไดห้ …………………………………………………………………………………………………….…………… ....โทรศจัพทพ์ ……………………..………
ขอรลับรองวมานลักศศึกษาผกต้ขอกกต้
มสี คคม่สมรส ชรรื่อ-สกยุล ………………………….…………………….............…  ยจังมสีชสีวงิตอยกม่  ถศึงแกม่กรรม (แนบสสาเนาใบมรณบจัตร)
ประกอบอาชสีพ …………………………… ตสาแหนม่ง …………………………………………………. สถานทสีรื่ทสางาน…………………………………………………………
ทสีรื่อยกม่ทสีรื่สามารถตงิดตม่อไดห้ ………………………………………………………………….………………………………….………………………………………………………………
มสีรายไดห้ปปีละ …………………………………………… บาท (ถห้ามสีรายไดห้เปป็นเดรอน ใหห้ x 12)
มสี บบิดา ชรรื่อ-สกยุล ...........................................................................  ยจังมสีชสีวตงิ อยกม่ ถศึงแกม่กรรม (แนบสสาเนาใบมรณบจัตร)
ประกอบอาชสีพ …………………………… ตสาแหนม่ง ……………………………………………. สถานทสีรื่ทสางาน……………………………………………………………
ทสีรื่อยกม่ทสีรื่สามารถตงิดตม่อไดห้ ………………………………………………………………….………………………………….………………………………………………………………
มสีรายไดห้ปปีละ …………………………………………… บาท (ถห้ามสีรายไดห้เปป็นเดรอน ใหห้ x 12 หากไมม่แนม่นอนใหห้ประมาณการรวมทจันั้งปปี ,ถห้าบงิดามารดา
ประกอบอาชสีพทสีรื่มสีรายไดห้รม่วมกจัน ใหห้แบม่งคนละครศึรื่ง)
มสี มารดา ชรรื่อ-สกยุล ………………………….…………………….............…  ยจังมสีชสีวตงิ อยกม่  ถศึงแกม่กรรม (แนบสสาเนาใบมรณบจัตร)
ประกอบอาชสีพ …………………………… ตสาแหนม่ง …………………………………………………. สถานทสีรื่ทสางาน…………………………………………………………
ทสีรื่อยกม่ทสีรื่สามารถตงิดตม่อไดห้ ………………………………………………………………….………………………………….………………………………………………………………
มสีรายไดห้ปปีละ …………………………………………… บาท (ถห้ามสีรายไดห้เปป็นเดรอน ใหห้ x 12 หากไมม่แนม่นอนใหห้ประมาณการรวมทจันั้งปปี ,ถห้าบงิดามารดา
ประกอบอาชสีพทสีรื่มสีรายไดห้รม่วมกจัน ใหห้แบม่งคนละครศึรื่ง)
มสี ผคด้ปกครอง (กรณณีไมม่ใชม่บบิดา มารดาสม่งเสณียเทม่านนนนั้ ) ชรรื่อ-สกยุล …………….......................................................................................
เกสีรื่ยวขห้องกจับนจักศศึกษาเปป็น ……….....…… อายยุ ……. ปปี ประกอบอาชสีพ ……………………………..…………… ตสาแหนม่ง ……….………………………………
สถานทสีรื่ทสางาน…………………..………………………………….ทสีรื่อยกม่ทสีรื่สามารถตงิดตม่อไดห้…………….………………………………………………………………………….
มสีรายไดห้ปปีละ …………………………………………… บาท (ถห้ามสีรายไดห้เปป็นเดรอน ใหห้ x 12)
ขต้าพเจต้า ขอรลับรองและยยืนยลันวมาขต้อความดลังกลมาวขต้างตต้นเปป็นความจรวิง หากปรากฏภายหลลังวมาไดต้มนการรลับรองขต้อความอลันเปป็น
เทท็จ ขต้าพเจต้ายวินดนรลับผวิดชอบตมอความเสนยหายทนที่อาจเกวิดขศึนนแกมกองททุนเงวินใหต้กกต้ยยืมเพยืที่อการศศึกษาททุกประการ และใหต้ทางมหาววิทยาลลัยตลัด
สวิทธวิกธิ์ ารกกต้ทลันทน ทลันงนนน ขต้าพเจต้าไดต้แนบสดาเนาบลัตรประจดาตลัวขต้าราชการ ทนที่ลงลายมยือชยืที่อรลับรองสดาเนาถกกตต้องดต้วยลายมยือเดนยวกลันกลับหนลังสยือ
รลับรองฉบลับนนน เพยืที่อเปป็นหลลักฐานเรนยบรต้อยแลต้ว
ลงชรรื่อ ………………………………………………………………….
( …………………………….……………………………. )
ตสาแหนม่ง ………………………………………………………………
หมายเหตทุ คดาชนนแจง (กรทุณาอมานใหต้ละเอนยดกมอนดดาเนวินการ)
1) หนจังสรอรจับรองรายไดห้ของครอบครจัวผกห้ขอกกห้ฉบจับนสีนั้ จะใชห้ในกรณสีคกม่สมรส/บงิดา/มารดา/ผกห้ปกครอง ทสางานทสีรื่มสีรายไดห้ไมม่ประจสาเทม่านจันั้น พรห้อมแนบ
สสาเนาบจัตรขห้าราชการของผกรห้ จับรอง
2) บยุคคลผกรห้ จับรองรายไดห้ในเอกสารหนจังสรอรจับรองรายไดห้ครอบครจัวผกห้กกห้ยรม *** อม่านรายละเออียดแนบทด้าย***
3) ผกห้รจับรองรายไดห้ตห้องเขสียนดห้วยลายมรอตนเองทจันั้งฉบจับ หห้ามมงิใหห้มสีการขกด ลบ ขสีด ฆม่า หากเขสียนผงิดตห้องมสีลายเซซ็นผกห้รจับรองรายไดห้เซซ็นกสากจับทยุกครจันั้ง
หต้ามใชต้นนดายาลบคดาผวิด (ลวิคววิดเปเปอรท์) เดท็ดขาด
4) ถห้าบงิดา/มารดา ประกอบอาชสีพทสีรื่มสีรายไดห้ทสีรื่แนม่นอน เชม่น ขห้าราชการ/พนจักงานรจัฐวงิสาหกงิจ/พนจักงานลกกจห้างเอกชน/บรงิษจัท/หห้าง/รห้าน ใหด้ใชด้
หนนังสสือรนับรองเงบินเดสือนทอีที่ออกจากหนม่วยงานตด้นสนังกนัด พรด้อม สลบิปเงบินเดสือน เดสือนลม่าสสุด
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คดาชนนแจงเรยือที่ งหนลังสยือรลับรองรายไดต้
หนลังสยือรลับรองรายไดต้ / หนลังสยือรลับรองเงวินเดยือน
ในการยรรื่นขอกกห้ยรมเงงินของรจัฐบาลนจันั้น นจักศศึกษาจะตห้องชสีนั้แจงวม่าครอบครจัวมสีรายไดห้จสานวนเทม่าใดตม่อปปี เอกสารทสีรื่จะยรนยจัน
รายไดห้นจันั้น แยกเปป็น 2 ประเภท ดจังนสีนั้
1. หนลังสยือรลับรองเงวินเดยือน จะใชห้กรณสีทสีรื่บงิดา – มารดา/ผกห้ปกครองหรรอผกห้อยุปการะ ประกอบอาชสีพทสีรื่มสีเงงินเดรอนประจสา
เชม่น ขห้าราชการ พนจักงานรจัฐวงิสาหกงิจ พนจักงานบรงิษจัท ฯลฯ โดยนจักศศึกษาจะตห้องดสาเนงินการใหห้บงิดา -มารดา/ผกห้ปกครองหรรอผกห้
อยุปการะ ขอใหห้ตห้นสจังกจัดนจันั้น ๆ เปป็นผกห้ออกหนจังสรอรจับรองเงงินเดรอนใหห้ (ไมม่มสีแบบฟอรพ์มทสีรื่กสาหนดใหห้จากมหาวงิทยาลจัย ขศึนั้นอยกม่กจับตห้น
สจังกจัดของแตม่ละหนม่วยงาน) พรต้อมแนบสลวิบเงวินเดยือนฉบลับลมาสทุด
2. หนลังสยือรลับรองรายไดต้ของครอบครลัวผกต้ขอกกต้ จะใชห้กรณสีทสีรื่บงิดา- มารดา/ผกห้ปกครองหรรอผกห้อยุปการะประกอบอาชสีพทสีรื่มสีราย
ไดห้ไมม่แนม่นอน เชม่น เกษตรกร พม่อคห้า-แมม่คห้า รจับจห้างทจัรื่วไป กรรมกร ฯลฯ และหากบงิดา-มารดาไมม่ประกอบอาชสีพ หรรอไมม่มสีรายไดต้จะ
ตต้องรลับรองวมาไมมมนรายไดต้ โดยนจักศศึกษาจะตต้องใชต้แบบฟอรท์มตามทนที่มหาววิทยาลลัยกดาหนด แลห้วใหห้เจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐ หรรอเจห้าหนห้าทสีรื่
ของรจั ฐ บส า เหนซ็ จ บส า นาญตามพระราชบจั ญ ญจั ตงิ บจั ต รประจส า ตจั ว เจห้ า หนห้ า ทสีรื่ ข องรจั ฐ พ.ศ. 2542 หรร อ สมาชงิ ก สภาเขต สมาชงิ ก สภา
กรยุงเทพมหานคร หรรอผกห้วม่าราชการกรยุงเทพมหานคร หรรอหจัวหนห้าสถานศศึกษาทสีรื่ผกห้ขอกกห้ยรมเงงินศศึกษาอยกม่ โดยผกห้รจับรองตามขห้อ 2 จะตห้อง
สสาเนาบจัตรประจสาตจัวทสีรื่แสดงวม่ามสีสงิทธงิธิ์รจับรอง เชม่น บจัตรประจสาตจัวขห้าราชการ บจัตรประจสาตจัวกสานจัน /ผกห้ใหญม่บห้าน พรห้อมรจับรองสสาเนาถกก
ตห้องแนบกจับหนจังสรอรจับรองรายไดห้ โดยบลัตรดลังกลมาวตต้องไมมหมดอายทุ ผกห้รจับรองรายไดห้ตห้องมสีคยุณสมบจัตงิครบถห้วนและเปป็นผกห้ทสีรื่รกห้จจักกจับ
ครอบครจัวของนจักศศึกษาและรจับรกห้รายไดห้ของครอบครจัวของนจักศศึกษาเปป็นอยม่างดสี ไมมรลับพวิจารณาผกต้รลับรองรายไดต้ทนที่มนคทุณสมบลัตวิครบ แตม
ไมมรกต้จลักครอบครลัวนลักศศึกษา เชมน อาจารยท์ในมหาววิทยาลลัยทนไที่ มมรกต้จลักกลับครอบครลัวของนลักศศึกษา
ตลัวอยมางการใชต้หนลังสยือรลับรองเงวินเดยือนหรยือรลับรองรายไดต้ ฯ
ตลัวอยมางทนที่ 1 บงิดารจับราชการครก มารดาเปป็นพนจักงานธนาคาร
เอกสารทสีรื่ตห้องใชห้
1. หนจังสรอรจับรองเงงินเดรอนของบงิดาทสีรื่ออกใหห้โดยตห้นสจังกจัด (ครก)
2. หนจังสรอรจับรองเงงินเดรอนของมารดาทสีรื่ออกใหห้โดยตห้นสจังกจัด (ธนาคาร)
3. สลงิบเงงินเดรอนฉบจับลม่าสยุดของบงิดาและมารดา
ตลัวอยมางทนที่ 2 บงิดาเปป็นพนจักงานบรงิษจัท สม่วนมารดาไมม่ประกอบอาชสีพ
เอกสารทสีรื่ตอห้ งใชห้
1. หนจังสรอรจับรองเงงินเดรอนทสีรื่ออกใหห้โดยบรงิษจัททสีรื่บดงิ าปฏงิบจัตงิงาน
2. สลงิบเงงินเดรอนฉบจับลม่าสยุดของบงิดา
หนจังสรอรจับรองรายไดห้ของครอบครจัวผกห้ขอกกห้ทสีรื่ระบยุเฉพาะมารดาวม่าไมม่มสีรายไดห้ ซศึรื่งรจับรองโดยเจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐ หรรอเจห้าหนห้าทสีรื่ของ
รจัฐบสาเหนซ็จบสานาญ สมาชงิกสภาเขต สมาชงิกสภากรยุงเทพมหานคร หรรอผกห้วม่าราชการกรยุงเทพมหานคร หจัวหนห้าสถานศศึกษาทสีรื่ผกห้ขอกกห้ยรม
เงงินศศึกษาอยกม่ พรห้อมสสาเนาบจัตรประจสาตจัวขห้าราชการของผกห้รจับรอง
ตลัวอยมางทนที่ 3 บงิดาอาชสีพรจับจห้างทจัรื่วไป มารดาอาชสีพรจับจห้างกรสีดยาง/บงิดา-มารดามสีอาชสีพเปป็นเกษตรกร เชม่น ทสาสวน หรรอทสานา/หรรอ
อาชสีพอรรื่น ๆ
เอกสารทสีรื่ตอห้ งใชห้
1. หนจังสรอรจับรองรายไดห้ของครอบครจัวทสีรื่ระบยุรายไดห้ของบงิดาและมารดา วม่ามสีรายไดห้ปปีละเทม่าใด ซศึรื่งรจับรองโดย ขห้าราชการเจห้า
หนห้ า ทสีรื่ข องรจั ฐ หรร อ เจห้ าหนห้ าทสีรื่ ข องรจั ฐบส า เหนซ็ จ บส านาญ สมาชงิ ก สภาเขต สมาชงิ ก สภากรยุ ง เทพมหานคร หรร อ ผกห้ วม่ า ราชการ
กรยุงเทพมหานคร หจัวหนห้าสถานศศึกษาทสีรื่ผกห้ขอกกห้ยรมเงงินศศึกษาอยกม่ พรห้อมสสาเนาบจัตรประจสาตจัวขห้าราชการของผกห้รจับรอง
หมายเหตทุ หากผกห้อยุปการะไมม่ใชม่บงิดา – มารดา ใหห้รจับรองรายไดห้ของผกห้อยุปการะและมสีเอกสารรจับรองเชม่นเดสียวกจับบงิดา– มารดา
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บทุคคลผกต้รลับรองรายไดต้ในเอกสารหนลังสยือรลับรองรายไดต้ครอบครลัวผกต้กกต้ยมยื
1) เจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐ
"เจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐ" หมายความวม่า
(1) ขห้าราชการการเมรอง
(2) ขห้าราชการกรยุงเทพมหานคร
(3) ขห้าราชการครก
(4) ขห้าราชการตสารวจ
(5) ขห้าราชการทหาร
(6) ขห้าราชการฝฝ่ายตยุลาการ
(7) ขห้าราชการฝฝ่ายรจัฐสภา
(8) ขห้าราชการฝฝ่ายอจัยการ
(9) ขห้าราชการพลเรรอน
(10) ขห้าราชการพลเรรอนในมหาวงิทยาลจัย
(11) สมาชงิกสภาผกห้แทนราษฎรและสมาชงิกวยุฒงิสภา
(12) สมาชงิกสภาทห้องถงิรื่นและหรรอผกห้บรงิหารทห้องถงิรื่น
(13) ขห้าราชการหรรอพนจักงานขององคพ์กรปกครองสม่วนทห้องถงิรื่น
(14) กสานจัน ผกห้ใหญม่บห้าน แพทยพ์ประจสาตสาบล สารวจัตรกสานจัน และผกห้ชวม่ ยผกห้ใหญม่บห้าน
(15) เจห้าหนห้าทสีรื่หรรอพนจักงานของรจัฐวงิสาหกงิจ องคพ์กรของรจัฐ หรรอองคพ์การมหาชน
(16) ขห้าราชการ พนจักงาน หรรอเจห้าหนห้าทสีรื่อนรรื่ ซศึรื่งมสีพระราชกฤษฎสีกากสาหนดใหห้เปป็นเจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐตามพระราช
บจัญญจัตนงิ สีนั้
2) เจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐผกห้รจับบสาเหนซ็จบสานาญ
"เจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐผกห้รบจั บสาเหนซ็จบสานาญ" หมายความวม่า เจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐซศึรื่งออกจากราชการหรรอพห้นจาก
ตสาแหนม่ง โดยมสีสงิทธงิไดห้รบจั บสาเหนซ็จบสานาญ
3) สมาชงิกสภาเขต สมาชงิกสภากรยุงเทพมหานคร/ผกห้วาม่ ราชการกรยุงเทพมหานคร
4) หจัวหนห้าสถานศศึกษาทสีรื่ผกห้ขอกกห้ยรมศศึกษาอยกม่
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หนลังสยือแสดงความควิดเหท็นของอาจารยท์ทนที่ปรศึกษา

สสาหรจับอาจารยพ์ทสีรื่ปรศึกษาลงนาม
กยศ. 103

วจันทสีรื่ …....... เดรอน …..................... พ.ศ. …..........
ขห้าพเจห้า ……………………………………………………………………………… .. ตสาแหนม่ง ………………………………………………
ทสาการสอนประจสาสาขาวงิชา …......………………..……………..........……………...คณะ ……………………………………………………………...
สถานทสีรื่ทสาการสอน …................................................................................................................................................................................
เปป็นอาจารยพ์ทสีรื่ปรศึกษาของ ………………………………………………………………………………………………… .......................……………...
นจักศศึกษาชจันนั้ ปปีทสีรื่ …….…… สาขาวงิชา ……………….……….....….……………….………คณะ ………………………………………………………...
ความควิดเหท็นของอาจารยท์ทนที่ปรศึกษา
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...... ........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
............. .................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

ลงชรรื่อ ………………….........………………….............
(….....................................................................)
ตสาแหนม่ง …......................................................................
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แบบฟอรท์มบลันทศึกการทดากวิจกรรมโครงการจวิตอาสา
สดาหรลับนลักศศึกษากองททุนเงวินใหต้กยกต้ ยืมเพยือที่ การศศึกษา (กยศ.)
และกองททุนเงวินใหต้กยกต้ ยืมทนที่ผกกกลับรายไดต้ในอนาคต (กรอ.) มหาววิทยาลลัยฟาฏอนน
ภาคเรนยนทนที่ ....1..... ปปีการศศึกษา .......2561......
**ผกต้กรกต้ ายใหมม และรายเกมาตมอเนยืที่องมลัธยมปลาย/ตมอเนยืที่องสถาบลันอยืที่น**
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ชรรื่อ – นามสกยุล ............................................................................ รหจัสนจักศศึกษา .......................................................
คณะ ................................................................................................ สาขาวงิชา ...............................................................
ชจันั้นปปีทสีรื่ ............ เปป็นผกห้ขอกกห้ยรมเงงิน
กยศ.
กรอ.
ประเภท รายใหมม่
รายเกม่าตม่อเนรรื่องมจัธยมปลาย
รายเกม่าตม่อเนรรื่องจากสถาบจันอยุดมศศึกษาอรรื่น
รายเกม่าตม่อเนรรื่องม.ฟ.น.
ลดาดลับ
ชยืที่อกวิจกรรม/งานจวิตอาสา
ทนที่

วลันทนที่
ปฏวิบลัตงวิ าน

สถานทนที่

ลลักษณะของ
กวิจกรรม
โดยละเอนยด

ชยืที่อ – สกทุล
ผกต้ใหต้ดดาเนวินการ
(ตดาแหนมง/สถานทนที่ทดางาน)

ลงชรรื่อ ............................................ นจักศศึกษา
( ............................................... )
วจันทสีรื่ ........... /..................... /............

สวิที่งทนที่ตต้องแนบมา
1. นจักศศึกษาใหมม่ตห้องทสากงิจกรรมจงิตอาสา อยม่างนห้อย 1 กงิจกรรม (ไมม่จสากจัดชจัรื่วโมง)
2. รกปถม่ายทสากงิจกรรมจงิตอาสา
* หากมสีเกสียรตงิบจัตรการทสากงิจกรรมจงิตอาสา สามารถแนบมาไดห้
3. หากนจักศศึกษามสีหนจังสรอรจับรองการทสากงิจกรรมจงิตอาสาของสถาบจันเกม่า ไมม่ตห้องดสาเนงินการเอกสารฉบจับนสีนั้
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หลลักฐานแสดงการแยกกลันอยกม
(ใชต้เอกสารนนนเฉพาะกรณน บวิดา มารดา แยกกลันอยกโม ดยไมมไดต้จดทะเบนยนหยมา)
ขห้าพเจห้า นาย/นางสาว ............................................................................................................................................
อยกม่บห้านเลขทสีรื่ ........................... ตรอก/ซอย ................................................ถนน...................................................................
ตสาบล..........................................อสาเภอ ............................................. จจังหวจัด.................................................. ขอรจับรองวม่า
1. ขห้าพเจห้าไดห้แยกกจันอยกม่โดยไมม่ประสงคพ์จะอยกม่รม่วมกจันฉจันสามสี/ภรรยา กจับ……………………………………………………...
ซศึรื่งเปป็น สามสี/ภรรยา ของขห้าพเจห้าอสีกตม่อไป ตจังนั้ แตม่วจันทสีรื่ ………… เดรอน …………………………….. พ.ศ. ………………..
2. ขห้าพเจห้าไดห้รจับบยุตรมาอยกม่ในความอยุปการะ จสานวน ……………………….. คน ครอ
(1) บยุตรคนทสีรื่ ………….. ชรรื่อ……………………………………………………………….
(2) บยุตรคนทสีรื่ ………….. ชรรื่อ……………………………………………………………….
(3) บยุตรคนทสีรื่ ………….. ชรรื่อ……………………………………………………………….
(ลงชรรื่อ) …………………………………………
(……………………………………….)

(ลงชรรื่อ) …………………………………………พยาน
(……………………………………….)
(ลงชรรื่อ) …………………………………………พยาน
(……………………………………….)

หมายเหตทุ ใหต้แนบสดาเนาบลัตรประจดาตลัวขต้าราชการ / บลัตรประจดาตลัวประชาชน ของพยานดต้วย
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หลลักฐานแสดงการถศึงแกมกรรม
(ใชต้เอกสารนนนเฉพาะกรณน บวิดา มารดา ถศึงแกมกรรม และใบมรณะสกญหาย)
ขห้าพเจห้า .............................................................................. ตสาแหนม่ง....................................................................
สจังกจัด ....................................................................................อยกม่บห้านเลขทสีรื่ ...................... ตรอก/ซอย .................................
ถนน ............................................. ตสาบล.............................อสาเภอ ............................... จจังหวจัด...................... ขอรจับรองวม่า
นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................................................................................
ซศึรื่งเกสีรื่ยวขห้องเปป็น บงิดา/มารดา/อรรื่น ๆ ............ของนาย/นาง/นางสาว ...................................................................................
ไดห้ถศึงแกม่กรรมตจันั้งแตม่วจันทสีรื่ ............. เดรอน ........................................ พ.ศ. ......................
ขอรจับรองวม่าขห้อมกลดจังกลม่าวเปป็นความจรงิงทยุกประการ
(ลงชรรื่อ) …………………………………………
(……………………………………….)
ตสาแหนม่ง …………………....……………………..
หมายเหตทุ การรจับรองรายไดห้ของครอบครจัว ใหห้บยุคคลดจังตม่อไปนสีนั้เปป็นผกห้รจับรอง
1. เจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐหรรอเจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐบสาเหนซ็จบสานาญตามพระราชบจัญญจัตงิบจัตรประจสาตจัวเจห้าหนห้าทสีรื่ของรจัฐพ.ศ.
2542
2. สมาชงิกสภาเขต สมาชงิกสภากรยุงเทพมหานคร หรรอผกห้วม่าราชการกรยุงเทพมหานคร
3. หจัวหนห้าสถานศศึกษาทสีรื่ผกห้ขอกกยห้ รมเงงินศศึกษาอยกม่

