ใบนำส่งเอกสำรสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับที่

รำยกำรเอกสำร

1
2
3

แบบคำยืนยันขอกู้/แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ปริ้นต์จำกระบบ E-studentloan
กยศ. 101 แบบคำขอกู้
กยศ. 102 หนังสือรับรองรำยได้
- ในกรณีที่บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองประกอบอำชีพอิสระ ค้ำขำย รับจ้ำงทั่วไป หรือไม่มีรำยได้ (ไม่มี
รำยได้ต้องรับรองว่ำไม่มีรำยได้มำด้วย)
**กรณีที่บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/บริษัทเอกชน ***
ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจำกหน่วยงำนเท่ำนั้น (ไม่ต้องใช้ กยศ.102 หนังสือรับรองรำยได้)
4 หลักฐำนผู้รับรองรำยได้ครอบครัว
สำเนำบัตรข้ำรำชกำร (ข้ำรำกำรระดับ 5 ขึ้นไป) หน้ำ-หลัง (มีวันหมดอำยุของบัตร และบัตรยังไม่หมดอำยุ) หรือ
สำเนำบัตรผู้ใหญ่บ้ำน หรือกำนัน หน้ำ-หลัง (มีวันหมดอำยุของบัตร และบัตรยังไม่หมดอำยุ) หรือ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมหนังสือสำคัญแสดงกำรเป็นผู้ใหญ่บ้ำน หรือกำนัน
หมำยเหตุ : กำรรับรองสำเนำถูกต้อง ให้ใช้ปำกกำสีน้ำเงินและให้เจ้ำของบัตรเท่ำนั้นเป็นผู้รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
5 กยศ. 103 หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์แนะแนว/อำจำรย์ที่ปรึกษำ
6 หลักฐำนประกอบแบบคำขอกู้ยืมฯ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน+สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้ยืม (ถ่ำยให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน+สำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ (ถ่ำยให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน+สำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำ (ถ่ำยให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน)
 บิดำ/มำรดำ เสียชีวิต แนบสำเนำใบมรณบัตร
 บิดำ/มำรดำ หย่ำร้ำง แนบสำเนำใบหย่ำ
- กรณีที่บิดำ มำรดำเสียชีวิตทั้งคู่ หรือไปทำงำนต่ำงประเทศทั้งคู่ ต้องมี ผู้ปกครอง
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน+สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง (ถ่ำยให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน)
หมำยเหตุ – กรณีบิดำ และ/หรือ มำรดำไปทำงำนต่ำงประเทศ ให้ทำหนังสือรับรองกำรไปทำงำนต่ำงประเทศ
และรับรองโดยข้ำงรำชกำรระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน/กำนัน หรือหนังสือรับรองกำรไปทำงำนต่ำงประเทศ
(ให้แนบสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ สำเนำบัตรผู้ใหญ่บ้ำน/กำนัน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย)
7 สำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ นักศึกษำชั้นปีที่ 1 ใช้สำเนำ รบ.
นักศึกษำเลื่อนชั้น ใช้สำเนำใบเกรดเทอม 1
8 สำเนำสัญญำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำรำยสุด (เฉพำะผู้ยืมรำยเก่ำ)
สำเนำสัญญำใบยืนยันค่ำเล่ำเรียน/ค่ำครองชีพฯ เทอม 1 หรือ เทอม 2 ของปีที่กู้รำยสุด (เฉพำะผู้ยืมรำยเก่ำ)
9 สำเนำสัญญำใบเสร็จค่ำเล่ำเรียน เทอม 1 ที่ออกโดยกำรเงิน (เฉพำะนักศึกษำชั้นปีที่ 1 และผู้ยืมรำยใหม่)
10 สำเนำ/หลักฐำนกำรทำกิจกรรม “จิตอำสำ” จำนวน 18 ชั่วโมง

**จัดเรียงและเช็ด ตำมเอกสำรที่มี ใช้คลิปหนีบเอกสำรทั้งหมดไว้ ไม้ต้องใช้แม๊กเย็บ**
กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยทุกข้อ เตรียมเอกสำรหลักฐำนให้ครบและเซ็นรับรองสำเนำถูกต้องก่อนำส่ง
เอกสำร/หลักฐำน ทัง้ หมด ให้ถ่ำยสำเนำด้วยกระดำษ A4 เท่ำนัน้ และให้มีควำมถูกต้องชัดเจน
ยืนเอกสำรตำม วัน+เวลำ ทีก่ ำหนดเท่ำนัน้ หำกพ้นกำหนดจะถือว่ำไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ

จำนว
น
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด
อย่ำง
ละ
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

กยศ. 101-1

แบบคำขอกู้ยมื เงิน
กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ กำรศึกษำ
ประจำปี กำรศึกษำ 2559
มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ

ติดรู ปถ่าย
ของผูย้ นื
คาขอกู้

 ผูก้ รู ้ ายใหม่
 ผูก้ รู ้ ายเก่าต่อเนื่อง (ย้ายสถานศึกษา)

โปรดกรอกข้ อควำมด้ วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว …………………………..………….………... วัน/เดือน/ปี เกิด ……../….…../…..….. อายุ ……..… ปี
สัญชาติ ……….……… เชื้อชาติ …………….……… เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ……….…………..………………….
นักเรี ยน/นักศึกษาระดับ …………………….………… ชั้นปี ที่ ……….….คณะ ………………………….…………………
คะแนนเฉลี่ยสะสม ………..รหัสประจาตัวนักเรี ยน/นักศึกษา …………………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา …….………………..
2. ภูมิลาเนาเดิม เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน ……………….………..….…
ตาบล/แขวง ………………………………… อาเภอ/เขต ……………..……….……… จังหวัด ……..……………………..
รหัสไปรษณี ย ์ ………..……….. โทรศัพท์ ………………………………
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ………..………………… ถนน ………..……….…….…..….…
ตาบล/แขวง ………………………………… อาเภอ/เขต ……………..……………… จังหวัด ………..…………………..
รหัสไปรษณี ย ์ ……………..….. โทรศัพท์ ……………..………………
4. จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ ……………..………………………………. สาขา …………………….……………………….
สถานศึกษา …….………………………………………………………………………. ปี การศึกษา ….……………….……
5. เคยได้รับทุนการศึกษา
ปี กำรศึกษำ
ประเภท
ชื่อทุนกำรศึกษำ
จำนวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการ
ครั้งที่ ปี กำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ

ชั้นปี ที่

สถำนศึกษำ

วงเงินกู้
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ไม่เคยกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการ
7. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………………….………… ถึงแก่กรรม ยังมีชีวติ อยู่ อายุ ……………. ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ………………..………………… ……………………………………………………………
การศึกษาขั้นสูงสุด ………………………………… จากสถานศึกษา ………………………….…….………………………
อาชีพ
. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ……………………………………..….……………………...
หน้าที่ …………………………………………………………………………………….………………
ค้าขาย โดยเป็ น
เจ้าของร้าน
หาบเร่
เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ……………………………………………………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ………………………….…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท …………………………………………………………………………………………
โดย เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม ….…………… ไร่
เช่าที่รวม …………………… ไร่
รายได้ปีละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน ………………..………..….…
ตาบล/แขวง ……………………..……………… อาเภอ/เขต ……………..……………… จังหวัด ………………………...
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ……………………………
8. มารดาข้าพเจ้าชื่อ …………………………………………….………… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวติ อยู่ อายุ ………….. ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ……………………………… ……………………………………………………………….
จบการศึกษาขั้นสูงสุด ………………………………… จากสถานศึกษา ……………………………………………………
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง …………………………………..…………………………...
หน้าที่ ……………………………………………………………………..…………….………………
ค้าขาย โดยเป็ น เจ้าของร้าน
หาบเร่
เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ……………………………………………………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) …………………………….………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………………………
โดย
เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม ……………… ไร่
เช่าที่รวม …………………… ไร่
รายได้ปีละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน ………….……………..….…
ตาบล/แขวง ……………………..……………… อาเภอ/เขต ……………..……………… จังหวัด….……………………...
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ……………………………
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูด่ ว้ ยกัน
หย่า
แยกกันอยูต่ ามอาชีพ
อื่น ๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………………………………..
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10. พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา รวมผูข้ อกูย้ มื มี …………. คน ชาย ………... คน หญิง …..……. คน ข้าพเจ้าเป็ นคนที่ ………….….
มีพี่นอ้ งกาลังศึกษาอยูร่ วม ……….…… คน คือ
คนที่
เพศ
อำยุ
ชั้นปี
สถำนศึกษำ

11. พี่นอ้ งที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ
คนที่
เพศ
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ

สถำนทีท่ ำงำน

รำยได้ เดือนละ

12. คู่สมรสข้าพเจ้า (ถ้ามี) ชื่อ ……………………………………………. ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวติ อยู่ อายุ …..……… ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ………………………………… …………………………...……………………………….
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
เช่าที่รวม ……………………… ไร่
รายได้ปีละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน ……………..…………...… .
ตาบล/แขวง ……………………..……………… อาเภอ/เขต ……………..……………… จังหวัด ………..…………..….
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ……………………………
13. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรี ยน)
14. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………………..…………………………………………………….
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ……………………………… ……………………………...……………………………….
มีความสัมพันธ์กบั ข้าพเจ้าโดยเป็ น ……………………………………….………………………………………………….
กยศ. 101-4
15. ผูป้ กครอง (กรณี ที่ไม่ใช่บิดา มารดา หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หรื อคู่สมรส)

ชื่อ ………………………………... สกุล ……………………………... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็ น…...………………...
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน …………………………………………………...…………………………………………..
จบการศึกษาขั้นสูงสุด ……………… จากสถานศึกษา …………………………………………….............……………….
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ………………………………………………….…………...
หน้าที่ ……………………………………………………………………………….………..…………
ค้าขาย โดยเป็ น
เจ้าของร้าน
หาบเร่
เช่าร้าน
ลักษณะสิ นค้า ………………………………………………………………………………..…………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชดั เจน) ……………………………………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………..……..………
โดย
เป็ นเจ้าของที่ดิน รวม.. ……….……… ไร่
เช่าที่รวม ………….…………… ไร่
อืน่ ๆ (ให้ ระบุ …………………………………………………………...)
รายได้ปีละ ……………………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน ………………………..
ตาบล/แขวง ……………………..……………… อาเภอ/เขต ……………..……………… จังหวัด ……………………
รหัสไปรษณี ย ์ ……………….. โทรศัพท์ ……………………………
16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูย้ มื เงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ดังนี้
16.1 เงินกูย้ มื ที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา*
ภาคเรี ยนที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 3
รวม
16.1.1 ค่าเล่าเรี ยนตามที่สถานศึกษาเรี ยกเก็บ
16.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรี ยกเก็บ
16.1 รวม
16.2 เงินกูย้ มื ที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรี ยน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายส่ วนตัว) โดยให้กตู้ ามวงเงินที่กาหนดไว้
ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา*
16.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ
บาท เป็ นเวลา
เดือน
16.1 และ 16.2 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กยู้ มื เงินเพื่อการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา ……………………………………….. จังหวัด …………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้
แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว จานวน …………………… รายการ
ลงชื่อ …………………………………………..
(…………………………………………)
วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ..................
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*ตามที่ ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงิ นให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กาหนดขอบเขตการให้ก้ยู ืมเงิ นเพื่อการศึกษาประจาปี การศึกษานัน้ ๆ

แผนที่บา้ น

(เขียนให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย)
เหนื อ

ตะวันออก

ตะวันตก

ใต้

ชื่อหมู่บา้ น.............................................................บ้านเลขที.่ .....................หมู่ท.่ี ...............ถนน............................................
ตรอก/ซอย.....................................ตาบล....................................อาเภอ....................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย.์ ..........................................โทรศัพท์......................................................
หมายเหตุ : เพือ่ ความสะดวกในการตรวจสอบ ต้องแสดงสถานทีร่ าชการ วัด สถานทีส่ าคัญ ซึง่ ทราบกันโดยทัว่ ไป
กยศ. 101-6
อ้างอิงพร้อมแจ้งระยะห่างของแต่ละสถานที่
ภาพถ่ายบ้านนักศึกษา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
****เฉพาะผูข้ อกูย้ มื รายใหม่เท่านั้น***

1. รูปด้านหน้าบ้าน
1.1 เห็นเลขที่บา้ น ชัดเจน
1.2 เห็นตัวบ้าน (กรณีบา้ น 2 ชัน้ ต้องเห็นทัง้ 2 ชัน้ )

2. รูปภายในบ้าน

สาหรับอาจารย์ที่คดั เลือกคุณสมบัติผลู ้ งนาม
กยศ. 103

หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ ที่ปรึกษำ
วันที่............เดือน........................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า .........................................................................ตาแหน่ง...........................................................
ทาการสอนประจาชั้น/ภาควิชา/สาขา.................................................................................................................................
คณะ.....................................................................สถานที่ทาการสอน................................................................................
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของ ...................................................................................................................................................
นักศึกษาชั้นปี ที่.................ภาควิชา/สาขาวิชา....................................................................................................................
คณะ.................................................................................................................................................
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษา....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............

หนังสื อรับรองรำยได้ ของครอบครัวผู้ขอกู้

สาหรับผูร้ ับรองลงนาม
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วันที่ …….. เดือน …………………. พ.ศ. ………..
ข้าพเจ้า ……………………….……..…………..…… ตาแหน่ง ………………….………….……………
สถานที่ทางาน …………..……………………………………..…………….…… เลขที่ …….….. หมู่ที่ …………..
ตรอก/ซอย ……………......…… ถนน ……………...……….....… ตาบล/แขวง …………...……..……………..…
อาเภอ/เขต ………….……..……… จังหวัด ………….…………... รหัสไปรษณี ย ์ ……….. โทรศัพท์ …………….
ขอรับรองว่า บิดาของ ……………………………………….………………… � ถึงแก่กรรม � ยังมีชีวิตอยู่
ประกอบอาชีพ ………………………………………….. สถานที่ทางาน ..….………….………..….………………
เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………..…….…… ถนน ……………..……….……..….…
ตาบล/แขวง …………………..…..…… อาเภอ/เขต ……………..……………… จังหวัด ……………….………...
รหัสไปรษณี ย ์ ……….….. โทรศัพท์ ………………………..……...… มีรายได้ปีละ ………………………… บาท
มารดาของ …..……………………………………………………..… � ถึงแก่กรรม � ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ ………………………………………….. สถานที่ทางาน ..….………….………..…….……………
เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………..…….…… ถนน ……………..……….……..….…
ตาบล/แขวง …………………..…..…… อาเภอ/เขต ……………..……………… จังหวัด …………….…………...
รหัสไปรษณี ย ์ ……….….. โทรศัพท์ ………………………..……...… มีรายได้ปีละ ………………………… บาท
ผูป้ กครอง (ที่มิใช่บิดา–มารดา) ของ……………………………………… � ถึงแก่กรรม � ยังมีชีวิตอยู่
ประกอบอาชีพ ………………………………………….. สถานที่ทางาน ..….………….………..…….……………
เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………..…….…… ถนน ……………..……….……..….…
ตาบล/แขวง …………………..…..…… อาเภอ/เขต ……………..……………… จังหวัด …………….…………...
รหัสไปรษณี ย ์ ……….….. โทรศัพท์ ………………………..……...… มีรายได้ปีละ ………………………… บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ลงชื่อ …………………………………………………..……..
(………………………………………………………)
ตาแหน่ง ……………………….………………………………..
หมำยเหตุ
1. การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับรอง
1.1 ข้าราชการผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 5 ขึ้นไป หรื อ ตาแหน่งเทียบเท่า หรื อ
1.2 ผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษา หรื อ
1.3 ผูป้ กครองท้องถิ่นระดับผูใ้ หญ่บา้ นขึ้นไป (สาหรับผูท้ ี่ดารงตาแหน่งนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น อบต. สจ.
หรื อ นายกเทศมนตรี เป็ นต้น ไม่สามารถรับรองได้)
2. ผู้รับรองรำยได้ต้องเขียนข้ อควำมด้วยลำยมือตนเองทั้งฉบับ ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ต้องมีลายเซ็นผูร้ ับรอง รายได้
เซ็นกากับ ห้ามใช้น้ ายาลบคาผิด

