
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบบค าร้องขอยืมเงินเพื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที่......../..................... 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 
ข้าพเจ้า (นาย, นางสาว)……………….………………………………….…………..…… สาขาวชิา………………………………….…..……………......……  
รหัสนักศึกษา B............………………………....ชั้นปีที่............ อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ...............................................................................  
ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ ........../.................... GPAX ………………..…….. หน่วยกิตสะสม..........................  
2. ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่ (หอใน) หอพักสุรนิเวศ............หมายเลขห้อง...................โทรศัพท์มือถือ....................................... 
(หอนอก/บ้านพัก) ชื่อหอพัก....................................................หมายเลขห้อง...........................เลขที่ บ้าน/หอพัก...........................
หมูบ่้าน.......................................... หมู่ที่.............ซอย..............................ถนน................................ต าบล........................................
อ าเภอ...................................................จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย์............................................ 
โทรศัพท์มือถือ......................................E-mail...............................................................................................................................… 
3. มีความประสงค์  ขอยืมเงินเพื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษา (ระบุเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียดและเข้าใจง่าย) 
    เนื่องจาก .................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (ต้องตรงกับใบภาระค่าใช้จ่ายที่พิมพ์จากระบบลงทะเบียน) 
 ค่ามหาวิทยาลัย+ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา     เป็นเงิน....................................บาท 

 ค่าหน่วยกิต จ านวน...........หน่วยกิต เป็นเงิน....................................บาท 
 ค่าหอพักนักศึกษา (เฉพาะหอพักภายใน)   เป็นเงิน....................................บาท 
   รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน..................................บาท 
4. เคยยืมเงินจากเงินยืมเพ่ือการศึกษาส าหรับนักศึกษา มาแล้ว จ านวน.........................คร้ัง **(นบัเป็นภาคการศึกษา) 
5. การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (นับเฉพาะทีเ่รียนในระดับปริญญาตร)ี 
   เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.หรือ กรอ.มาตั้งแต่ปีการศึกษา.........................ถึง........................ 
   รวม..................ครั้ง **(นับเปน็ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เช่น กู้ตัง้แต่ปี  2556 ถึง 2559 นับ เป็น 4 ครั้ง เป็นต้น)  
6. สถานภาพ/ข้อมูลทางครอบครัว 
   6.1) สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

 สมรสและอยู่ด้วยกัน   สมรสและแยกกันอยู่เนื่องจากการประกอบอาชีพ  
 หย่า และแยกกันอยู่โดยนักศึกษาอาศัยอยู่กับ...................................................................................................  
 บิดาถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ......................................  มารดาถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. .....................................  
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................  
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    6.2) ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา 
         ชื่อ นาย.......................................................อายุ...........ปี อาชีพ...............................................(อธิบายรายละเอียดของอาชีพดว้ย) 

.............................................................................................................................................................................................................................................................   
ต าแหน่ง........................................................รายได้เดือนละ......................................บาท โทรศพัท์มือถือ.......................................   
6.3) ข้อมลูเกี่ยวกับมารดา 
         ชื่อ นาง,นางสาว......................................................อายุ...........ปี อาชีพ.................................. (อธิบายรายละเอยีดของอาชีพด้วย) 

.............................................................................................................................................................................................................................................................    
ต าแหน่ง.......................................................รายได้เดือนละ......................................บาท โทรศัพท์มือถือ........................................  
   6.4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้การอุปการะนักศึกษา ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (กรณีไม่ใชบ่ิดา - มารดา) 
          ผู้ให้การอุปการะ  ชื่อ-นามสกุล................................................................ให้ความช่วยเหลือเดือนละ............................บาท 
ชื่อ.............................................................อายุ...........ปี อาชีพ................................................รายได้เดือนละ............................บาท  
โทรศัพท์มือถือ.......................................มีความสัมพันธ์กับนักศึกษา เป็น.........................................................................................  
   6.5) ข้อมูลเกี่ยวกับพี่-น้อง ร่วมบิดา มารดา (รวมตัวนักศึกษา) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ เกิด พ.ศ. อาย ุ ระดับการศึกษา ประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยเดือนละ 

       
       
       
       
       
 

             ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง และหากการให้ข้อมูลในครั้งนี้ข้อใดเป็นเท็จ ยินยอมรับการพิจารณา
โทษตามข้อบงัคับฯ วา่ด้วยวนิัยนักศึกษา พ.ศ. 2542 
            ลงชื่อ.............................................................................(นักศึกษา) 

        (........................................................................) 
              วันที่............................................................................... 
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา   

ข้าพเจ้า.......................................................เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาของนาย, นางสาว........................................................................  
 ความเห็น............................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................  
 

ทั้งนี้ เห็นว่านักศึกษา  สมควรให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
     สมควรให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างยิ่ง 
 

ลงชื่อ...........................................................................(อาจารย์ที่ปรึกษา) 
      (...........................................................................) 
วันที่............................................................................. 
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7. เขียนแผนการเรียน/ความน่าจะเป็นว่าจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาใด  (เฉพาะนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปทีี่ 4 ขึ้นไป, 
เกินหลักสูตร,รีรหัส) **ให้แนบตรวจสอบจบแบบละเอียดทั้งหลักสูตรที่ปริ๊นจากระบบ ลงทะเบียน (REG) มาด้วย 
1.คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาที่………….ปีการศึกษา.......................................   
2.แผนการเรียนที่คาดว่าจะลงทะเบียน    
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………… จ านวนวิชาทีจ่ะลง.................................จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด..............................  
3.หน่วยกิตคงเหลือทั้งสิ้น (นับทั้งที่ยังไมไ่ด้ลงเรียน,เรียนแล้วไม่ผ่าน,วิชาที่ต้องการรีเกรด) …………………………………………………. 

 
ลงชื่อ……..........................................................................(นักศึกษา) 

                 (................................................................................)    
เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. ส าเนาบตัรประจ าตัวนักศึกษา   (ต้องไม่หมดอายุ ถ้าไม่มีแนบบัตรประชาชน)                                        
2. ส าเนาผลการศึกษา (ภาคการศึกษาล่าสุดปริ๊นจากเมนูผลการศึกษา ใน REG ) 
3. ส าเนาใบลงทะเบียน (ภาระคา่ใช้จ่ายทุน/ภาคการศึกษาที่ยืน่ขอยืมเงิน ปริ๊นจาก REG)  
4. ตรวจสอบจบแบบละเอียดทัง้หลักสูตร (เฉพาะนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป,เกินหลักสูตร,รีรหัส) 
5. ใบรับรองรายได้ของครอบครัว : 

1) อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน ให้ใช้หนังสือรบัรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดจากตน้สังกัด 
2) อาชีพค้าขายแนบส าเนาใบเสร็จการช าระภาษี 
3) อาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร/รับจ้าง ฯลฯ ให้ใช้ใบรับรองรายได้ของทาง มทส.ก าหนด 

6. ส าเนาหลักฐานประกอบการแสดงภาระหนีส้ินของบิดา มารดา (ถ้ามี) 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส.  
 

วันท่ี.......... เดือน.................................................พ.ศ. .................. 
 

 ข้าพเจ้า..........................................................................................ต าแหน่ง............................................................................. 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน      เลขบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  
สถานทีท่ างานที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์......................................................... 

ขอรับรองว่า  นาย................................................................................................................    ยังมีชีวิตอยู่      ถึงแก่กรรม     
ประกอบอาชีพ.............................................................................................ต าแหน่ง.............................................................................. 
สถานทีท่ างาน..........................................................................................ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้........................................................... 
..................................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 
อาชีพเสริม................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 

        นาง,นางสาว.........................................................................................................    ยังมีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม     
ประกอบอาชีพ...............................................................................................ต าแหน่ง............................................................................ 
สถานทีท่ างาน......................................................................................... ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได.้......................................................... 
..................................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 
อาชีพเสริม................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 

สถานภาพบิดา-มารดาผู้ขอกู้ :  สมรสและอยู่ด้วยกัน   สมรสและแยกกันอยู่เนื่องจากการประกอบอาชีพ      
 หย่า และแยกกันอยู่ (จดทะเบียนหย่า)       โดยนักศึกษาอาศัยอยู่กับ.............................................................. 
 หย่า และแยกกันอยู่ (ไม่ไดจ้ดทะเบียนหย่า) โดยนักศึกษาอาศัยอยู่กับ.............................................................                           
 บิดาถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ......................................  มารดาถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. .....................................  

            อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................ 
ปัจจุบนันักศึกษาอยู่ในความปกครองของ ..................................................................... เก่ียวข้องกับนักศึกษาเปน็............................... 
ประกอบอาชีพ..........................................................................................ต าแหน่ง................................................................................. 
สถานทีท่ างาน..........................................................................................ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้........................................................... 
..................................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 
อาชีพเสริม................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 

ข้าพเจ้า ขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาทุกประการ 

    (ลงชื่อ) ................................................................................ 
             (...........................................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................................... 

หมายเหตุ         การรับรองรายได้ของครอบครัว  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 
1. ข้าราชการ,พนักงานองค์กรรัฐ,พนักงานราชการ,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน    
2. แนบส าเนาบัตรข้าราชการ (ท่ีไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการจากต้นสังกัด 
3. ให้ใช้ปากกาสีน้ าเงินเขียนเท่าน้ัน ต้องเป็นลายมือเดียวกันท้ังแผ่น ห้ามมีรอยลบขูดขีดฆ่าเด็ดขาด 


