
 
                                                                                                                              

 

เอกสารประกอบการทําสญัญาเงินยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เอกสารที่นักศึกษาจะต้องเตรียมให้ครบ 

1.สําเนาบตัรประชาชน (ของนักศึกษา/ผู้ค้ำประกัน/คูส่มรสผู้คำ้ประกัน)  จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

2.สําเนาบตัรข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานองค์กรรัฐ (พยาน)  จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

3.สําเนาบตัรนักศึกษา       จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

4.สําเนาทะเบียนบ้าน(ของนักศึกษา/ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรสผู้คำ้ประกัน)  จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

5.สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน่ใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ     จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง  

6.สําเนาบตัรวีซ่า กรณีผู้ค้ำจดทะเบียนสมรสกับชาวตา่งชาติ   จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

7. สําเนาใบมรณะบัตร       จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

8.สําเนาใบหย่ารา้ง       จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

9. สําเนาทะเบียนสมรส           จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง  

**สำคัญ 

1.ผู้ค้ำประกันต้องเปน็ บิดา หรือมารดา เท่านัน้ หากเสียชีวติทัง้คู่ให้ใช้ผู้ปกครอง 

2.ผู้ที่สามารถเซ็นต์เปน็พยานได ้คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์กรรัฐ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  

ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว (ลกูจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างประจํา ของรัฐ ให้เซ็นต์เป็นพยานไม่ได้) 

เอกสารของพยานที่เป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรฐั 

1.สําเนาบตัรข้าราชการ/เจ้าหนา้ที่ของรัฐ/พนักงานองค์กรรัฐ  จํานวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

2.สําเนาหลักฐานอื่นๆเชน่ใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ จํานวน 2 ฉบบั พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

การทําสัญญามี 2 กรณี 

1.นักศึกษา ผู้ค้ำประกนัและคูส่มรสผู้ค้ำประกนั มาเซ็นตส์ัญญาเงินยืมเพื่อการศึกษาและสัญญาค้ำประกันที่ งานทุนการศึกษา ส่วน
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2. นักศึกษาส่งสัญญาค้ำประกันไปให้ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสผู้คำ้ประกัน เซ็นชื่อที่บา้นโดย 

2.1 ผู้ค้ำประกันเซ็นชื่อในช่องผูค้้ำประกันทัง้ 2 ฉบับ 

2.2 คูส่มรสผู้ค้ำประกัน เซ็นชื่อในช่องพยานทั้ง 2 ฉบบั  

2.3 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เซ็นชื่อในช่องพยานที่เหลือ ทัง้ 2 ฉบับ  

2.4 กรณีผู้ค้ำประกันไม่มีคู่สมรส (หย่า/เสียชีวิต) ต้องให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐอีก 1 ท่าน เซ็นต์ในซ่องพยานแทน ทั้ง 2 ฉบับ 

หมายความว่า สัญญาคำ้ประกนัฉบับนัน้ ต้องใช้พยานเปน็ข้าราชการ/เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 2 คน 

ส่งเอกสารสัญญาเงนิยืมและสัญญาค้ำประกันที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 

หากสงสัยโทรเบอร์ 044223114 (พี่ตุ๊ก)  

 



 
                                                                                                                              

 
 
 
 

สัญญายืม เงินยืมเพ่ือการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
         เขียนที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
         วันท่ี...................................................... 
 ข้าพเจ้า นาย,นางสาว.........................................................................อายุ..........................ปี  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ช้ันปีท่ี ...................... สาขาวิชา....................................เลขประจำตวั................................. อาจารย์ที่ปรึกษาช่ือ......................................................... 
 ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที ่       หอพักสุรนิเวศ..................................................ห้องพักหมายเลข.................................................................. 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน          บ้านเลขท่ี............................หมูบ่้าน..............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................
ถนน............................................ตำบล............................................อำเภอ....................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์...................................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................ 
 ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่........ ....ปีการศึกษา..........................เป็นจำนวนเงิน
..........................................................บาท (......................................................... ................บาทถ้วน) และได้รับเงินยืมเพื่อการศึกษา จำนวน
.........................................บาท   (............................................. ............บาทถ้วน) จากส่วนการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี         
โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ........................ 
 ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะชำระคืนเงินยืมเพื่อการศึกษาจำนวน...................................บาท  (................................................................ บาทถ้วน) 
แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เสร็จสิ้นภายใน  ................เดือน    นับแต่ข้าพเจ้า พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
สุรนารี ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะชำระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ........................... บาท (................................................บาทถ้วน) คิดอัตราเดือนละเท่ากับ 
จำนวนเงินยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับ หารด้วยจำนวนเดือนทั้งหมดของระยะเวลาการชำระคืนแต่จะต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000 บาท            
(สองพันบาทถ้วน) หรือหากภายในระยะเวลาดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ามีความพร้อมทางการเงินเมื่อใด ข้าพเจ้าตกลงที่จะชำระคืนเงินยืมเพื่อการศกึษา    
ที่ได้รับไป ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทันที 
 หากข้าพเจ้าไม่ชำระคืนเงินยืมเพื่อการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ชำระคืน    
เงินยืมเพื่อการศึกษา 3 เดือนติดต่อกัน นาย,นาง,นางสาว.............................................................อายุ.................ปี อาชีพ..........................................
รายได้ประมาณเดือนละ.............................................บาท (........................................................ ...บาทถ้วน) อยู่บ้านเลขที่..................... ...........
หมู่บ้าน...........................................หมู่ที่.............ซอย.............................ถนน................... ..............................ตำบล............................................
อำเภอ.................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..............................................
ตกลงยินยอมเป็นผู้ค้ำประกันการชำระคืนเงินยืมเพื่อการศึกษาจำนวนทีค่งค้างท้ังหมดให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทันที 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความทั้งหมดของสัญญานี้อย่างครบถ้วนดีแล้ว และรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา และสัญญายืม เงินยืมเพื่อการศึกษาฉบับน้ีอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
 
 

       ลายมือช่ือ....................................................................... 
ลายมือช่ือ.......................................................................  (นาย,นางสาว................................................................) 
(นาย,นาง,นางสาว................................................................)           นักศึกษาผู้รับเงินยืมเพื่อการศึกษา 
  หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
หมายเหตุ   นักศึกษาผู้รับเงินยืมเพื่อการศึกษา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน     
                ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) ของนักศึกษา แนบกับสัญญายืม เงินยืมเพื่อการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  

ภาคการศึกษาที่............/............... 
ได้ทุนลำดับที่...................... 



 
                                                                                                                              

 
 
 
 

สัญญายืม เงินยืมเพ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
         เขียนที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
         วันท่ี...................................................... 
 ข้าพเจ้า นาย,นางสาว.........................................................................อายุ..........................ปี  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ช้ันปีท่ี ...................... สาขาวิชา....................................เลขประจำตวั................................. อาจารย์ที่ปรึกษาช่ือ......................................................... 
 ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที ่       หอพักสุรนิเวศ..................................................ห้องพักหมายเลข.................................................................. 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน          บ้านเลขท่ี............................หมูบ่้าน..............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................
ถนน............................................ตำบล............................................อำเภอ....................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์...................................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................ 
 ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่........ ....ปีการศึกษา..........................เป็นจำนวนเงิน
..........................................................บาท (......................................................... ................บาทถ้วน) และได้รับเงินยืมเพื่อการศึกษา จำนวน
.........................................บาท   (............................................. ............บาทถ้วน) จากส่วนการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี         
โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ........................ 
 ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะชำระคืนเงินยืมเพื่อการศึกษาจำนวน...................................บาท  (................................................................ บาทถ้วน) 
แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เสร็จสิ้นภายใน  ................เดือน    นับแต่ข้าพเจ้า พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
สุรนารี ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะชำระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ........................... บาท (................................................บาทถ้วน) คิดอัตราเดือนละเท่ากับ 
จำนวนเงินยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับ หารด้วยจำนวนเดือนทั้งหมดของระยะเวลาการชำระคืนแต่จะต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000 บาท            
(สองพันบาทถ้วน) หรือหากภายในระยะเวลาดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ามีความพร้อมทางการเงินเมื่อใด ข้าพเจ้าตกลงที่จะชำระคืนเงินยืมเพื่อการศกึษา    
ที่ได้รับไป ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทันที 
 หากข้าพเจ้าไม่ชำระคืนเงินยืมเพื่อการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ชำระคืน    
เงินยืมเพื่อการศึกษา 3 เดือนติดต่อกัน นาย,นาง,นางสาว.............................................................อายุ.................ปี อาชีพ..........................................
รายได้ประมาณเดือนละ.............................................บาท (........................................................ ...บาทถ้วน) อยู่บ้านเลขที่..................... ...........
หมู่บ้าน...........................................หมู่ที่.............ซอย.............................ถนน................... ..............................ตำบล............................................
อำเภอ.................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..............................................
ตกลงยินยอมเป็นผู้ค้ำประกันการชำระคืนเงินยืมเพื่อการศึกษาจำนวนทีค่งค้างท้ังหมดให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทันที 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความทั้งหมดของสัญญานี้อย่างครบถ้วนดีแล้ว และรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา และสัญญายืม เงินยืมเพื่อการศึกษาฉบับน้ีอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
 
 

       ลายมือช่ือ....................................................................... 
ลายมือช่ือ.......................................................................  (นาย,นางสาว................................................................) 
(นาย,นาง,นางสาว................................................................)           นักศึกษาผู้รับเงินยืมเพื่อการศึกษา 
  หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
หมายเหตุ   นักศึกษาผู้รับเงินยืมเพื่อการศึกษา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน     
                ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) ของนักศึกษา แนบกับสัญญายืม เงินยืมเพื่อการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  

ภาคการศึกษาที่............/............... 
ได้ทุนลำดับที่...................... 



 
                                                                                                                              

 
 

 
 

   สัญญาค้ำประกัน 
    การชำระคืนเงินยืมเพ่ือการศึกษา 

          เขียนที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี………. 
          วันท่ี................................................................ 
 ข้าพเจ้า นาย,นาง,นางสาว......................................................................อายุ..........................ปี  อาชีพ.......................................................
รายได้ประมาณเดือนละ..................................บาท (................................................บาทถ้วน) อยู่บ้านเลขท่ี..................ตรอก/ซอย............................
หมู่ที่................ถนน....................................................ตำบล...........................................................................อำเภอ....................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์................................มีความสัมพันธ์เป็น..................................... 
ของ นาย,นางสาว ...........................................................................ยินยอมให้ นาย,นางสาว................................................................................... 
ทำสัญญายืม เงินยืมเพื ่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และยินยอมเป็นผู ้ค ้ำประกันการชำระคืนเงินยืมเพื ่อการศึกษา                 
ประจำภาคการศึกษาที่..................ปีการศึกษา................................จำนวน.............................  บาท (...............................................บาทถ้วน)         
ที่ นาย,นางสาว.................................................................. ..................... อายุ...........ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ช้ันปีที่..............
สาขาวิชา..................................เลขประจำตัว...............................................ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสัญญาว่าจะชำระคืน
ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นรายเดือน  เดือนละ....................................บาท (................................................... ............บาทถ้วน)      
ตามสัญญายืม เงินยืมเพื่อการศึกษา ฉบับวันท่ี................เดือน...............................พ.ศ......................  
 หาก นาย,นางสาว.......................................... .............................ไม่ชำระคืนเงินยืมเพื่อการศึกษา จำนวน....................... ......บาท 
(...................................................................บาทถ้วน)   แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เสร็จสิ้นภายใน............ ...................... เดือน            
นับแต่วันที่ นาย ,นางสาว .......................................................................................พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หร ือไม ่ชำระค ืนเง ินย ืมเพ ื ่อการศ ึกษา 3 เด ือนต ิดต ่อก ัน  ข ้าพเจ ้าในฐานะผ ู ้ค ้ำประก ัน ตกลงที ่จะชำระค ืนเง ินย ืมเพื่ อการศ ึกษาที่                                                
นาย,นางสาว.........................................................................ยังคงค้างชำระให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมดทันที  
 ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้อย่างครบถ้วนดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  
 
       ลายมือช่ือ............................................................................. 
       (นาย,นาง,นางสาว................................................................) 
                        ผู้ค้ำประกัน 
 

ลายมือช่ือ............................................................................. 
       (นาย,นาง,นางสาว................................................................)  
                                พยาน 

ลายมือช่ือ............................................................................. 
       (นาย,นาง,นางสาว................................................................)  
                              พยาน 
ลายมือช่ือ.............................................................................   
(นาย,นาง,นางสาว................................................................)     
  หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
หมายเหตุ  ผู้ค้ำประกัน ต้องแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
              พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากคู่สมรสผู้ค้ำประกันอยู่ด้วยกันให้เป็นพยานคนท่ี 1 พร้อมแนบหลักฐานเช่นเดียวกับผู้ค้ำประกัน 
  พยาน ต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ และแนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรที่องค์กรของรัฐออกให้  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 
 
 
 



 
                                                                                                                              

 
 
 

    
สัญญาค้ำประกัน 

    การชำระคืนเงินยืมเพ่ือการศึกษา 
          เขียนที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี………. 
          วันท่ี................................................................ 
 ข้าพเจ้า นาย,นาง,นางสาว......................................................................อายุ..........................ปี  อาชีพ.......................................................
รายได้ประมาณเดือนละ..................................บาท (................................................บาทถ้วน) อยู่บ้านเลขท่ี..................ตรอก/ซอย............................
หมู่ที่................ถนน....................................................ตำบล...........................................................................อำเภอ....................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์................................มีความสัมพันธ์เป็น..................................... 
ของ นาย,นางสาว ...........................................................................ยินยอมให้ นาย,นางสาว................................................................................... 
ทำสัญญายืม เงินยืมเพื ่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และยินยอมเป็นผู ้ค ้ำประกันการชำระคืนเงินยืมเพื ่อการศึกษา                 
ประจำภาคการศึกษาที่..................ปีการศึกษา................................จำนวน.............................  บาท (...............................................บาทถ้วน)         
ที่ นาย,นางสาว.................................................................. ..................... อายุ...........ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ช้ันปีที่..............
สาขาวิชา..................................เลขประจำตัว...............................................ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสัญญาว่าจะชำระคืน
ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นรายเดือน  เดือนละ....................................บาท (................................................... ............บาทถ้วน)      
ตามสัญญายืม เงินยืมเพื่อการศึกษา ฉบับวันท่ี................เดือน...............................พ.ศ......................  
 หาก นาย,นางสาว.......................................... .............................ไม่ชำระคืนเงินยืมเพื่อการศึกษา จำนวน....................... ......บาท 
(...................................................................บาทถ้วน)   แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เสร็จสิ้นภายใน............ ...................... เดือน            
นับแต่วันที่ นาย ,นางสาว .......................................................................................พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หร ือไม ่ชำระค ืนเง ินย ืมเพ ื ่อการศ ึกษา 3 เด ือนต ิดต ่อก ัน  ข ้าพเจ ้าในฐานะผ ู ้ค ้ำประก ัน ตกลงที ่จะชำระค ืนเง ินย ืมเพื่ อการศ ึกษาที่                                                
นาย,นางสาว.........................................................................ยังคงค้างชำระให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมดทันที  
 ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้อย่างครบถ้วนดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  
 
       ลายมือช่ือ............................................................................. 
       (นาย,นาง,นางสาว................................................................) 
                        ผู้ค้ำประกัน 
 

ลายมือช่ือ............................................................................. 
       (นาย,นาง,นางสาว................................................................)  
                                พยาน 

ลายมือช่ือ............................................................................. 
       (นาย,นาง,นางสาว................................................................)  
                              พยาน 
ลายมือช่ือ.............................................................................   
(นาย,นาง,นางสาว................................................................)     
  หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
หมายเหตุ  ผู้ค้ำประกัน ต้องแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
              พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากคู่สมรสผู้ค้ำประกันอยู่ด้วยกันให้เป็นพยานคนท่ี 1 พร้อมแนบหลักฐานเช่นเดียวกับผู้ค้ำประกัน 
  พยาน ต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ และแนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรที่องค์กรของรัฐออกให้  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 
  



 
                                                                                                                              

 
 


