
 

 

 

      ค ำแนะน ำขั้นตอนที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร (กรุณำอ่ำนให้เข้ำใจก่อนด ำเนินกำร) 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติที่สำมำรถกู้ยืมได้  <<คุณลักษณะ/ลักษณะต้องห้าม>> 

2. เลือกกู้ กยศ. ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะท่ี 2 

2.1 กยศ.ลักษณะที่ 1  

 ส าหรับผู้กู้รายเก่า ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว หรือผู้กู้รายใหม่  

 มีรายได้ครอบครัว ก่อนหักค่าใช้จ่ายรวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี  

 กู้ค่าเล่าเรียน ได้ และกู้ค่าครองชีพได้เดือนละ 2,400 บาท  

2.2 กยศ.ลักษณะที่ 2  

 ส าหรับผู้กู้รายเก่า ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว หรือ ผู้กู้รายใหม่ 

 เรียนในสาขาวิชาที่เป็นก าลังหลักของประเทศตามประกาศฯ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ หรือ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาท่ีไม่มีในประกาศหลักสูตร ไม่สามารถกู้ได้)  

 กู้ค่าเล่าเรียนได้  

 ถ้ามีรายได้ครอบครัวก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท/ปี กู้ค่าครองชีพได้เดือนละ 2,400 บาท   

 

3. ให้ใช้ Internet Explorer (ไม่แนะน ำให้ใช้ Google Crome)  

เข้ำเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  https://www.studentloan.or.th/  ด าเนินการ ดังน้ี 

3.1 ปรับตั้งค่ำ Internet Explorer เพ่ือไม่ให้ การใช้ระบบมีปัญหา <<ค าแนะน าการตั้งค่าระบบ>> 

3.2 ผู้กู้รำยใหม่ ต้องมี Email แนะน าให้ใช้ gmail เพ่ือลงทะเบียนขอรหัสผ่าน  

 

 

3.3 ผู้กูร้ายเก่า ไม่ต้อง ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ให้ใช้รหัสผ่านเดิม หำกลืมรหัสผ่ำน 

 

 

3.4 บันทึกค ำขอกู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และต้องพิมพ์แบบค ำขอกู้ไว้ด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้ามาพิมพ์ใหม่ได้ 

 

 <<ค าแนะน า>> 

 

 

 
 

เลือกเมนู  ระบบ e-studentloan  -> นักเรียน/นักศึกษำ  -> ลงทะเบียนขอรหัสผ่ำน 

เลือกเมนู  ระบบ e-studentloan  -> นักเรียน/นักศึกษำ  -> ผู้มีรหัสผ่ำนแล้ว -> reset รหัสผ่ำน 

ผู้กู้รำยใหม่เลือก บันทึกค ำขอกู้    ผู้กู้รำยเก่ำเลือก บันทึกค ำขอกู้ กรณีเปลี่ยนสถำนศึกษำ 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำใหม่ ที่จะเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 
รำยเก่ำที่เคยกู้แล้ว  หรือ รำยใหม่ที่ยังไม่เคยขอกู้ 

http://scholarship.sut.ac.th/sutfundNew/images/stories/studentloan/estd2562/2562-config.pdf
https://www.studentloan.or.th/
http://scholarship.sut.ac.th/sutfundNew/images/stories/studentloan/estd2562/Compatible.jpg
http://scholarship.sut.ac.th/sutfundNew/images/stories/studentloan/estd2562/introestd.jpg


 

4. จัดท ำ แบบเอกสำรกำรกู้ยืม หน้ำต่อไปทั้ง 12 หน้ำ เตรียมเอกสำรให้ครบถ้วน มีค าแนะน าดังนี้ 

4.1 พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 สีขาว แบบด้านเดียว ไม่พิมพ์ด้านหลัง ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินในการเขียน/เซ็นเอกสาร  

4.2 หลักฐานที่มีการถ่ายส าเนา ให้เจ้าของเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับลายเซ็นด้วยตัวบรรจง 

4.3 การเซ็นชื่อบุคคลเดียวกัน ให้เป็นลายเซ็นที่เหมือนกันทั้งฉบับ  

4.4 การเตรียม ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน ให้ส าเนาไว้ในกระดาษ A4 สีขาว หน้าเดียวกัน 

4.5 การเตรียม Slip เงินเดือน (ถ้ามี)  ให้ถ่ายส าเนาเดือนสุดท้าย และเจ้าของเป็นผู้เซ็นส าเนาถูกต้อง 

4.6 การเตรียม ส าเนาบัตรผู้รับรอง ต้องเป็นข้าราชการของรัฐ ที่มีบัตรข้าราชการยังไม่หมดอายุบัตร  

4.7 การเตรียมแผนผังบ้าน ให้ปักหมุด แจ้งพิกัด ที่อยู่อาศัยใน Google map ไว้ด้วย  

4.8 เอกสารจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่เคยท ามา ในปีการศึกษา 2561 อย่างน้อย 1 รายการ อ้างอิงจากหลักฐานที่เป็น สมุด

บันทึกกิจกรรมจากโรงเรียน เกียรติบัตร รูปภาพ หรือ ฯลฯ ส าเนาลงกระดาษ A4 สีขาวด้านเดียว โดยเขียนหัวข้อเรื่อง

การท าจิตอาสา และ วันเวลาที่ท าจิตอาสา ก ากับไว้ด้วย 
  

5. กำรจองคิวเพื่อส่งเอกสำรและรับกำรสัมภำษณ์ 

5.1 ก่อนจองคิว ตรวจสอบหาวันเวลาที่ตนเองว่าง จากตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ควรเป็นวันที่มีเวลาว่างเพียงพอ  

เนื่องจากนักศึกษาใหม่ มีกิจกรรมที่ต้องท าหลายวันหลายช่วงเวลา  

5.2 เปิดระบบจองคิวส าหรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562 ที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา <<ไปเว็บไซต์>>  

(ขอให้นักศึกษาด าเนินการตามก าหนด เพราะวันอื่นๆ จะเป็นการด าเนินการของชั้นปีอื่นๆ ) 

5.3 พิมพ์ใบจองคิว แสดงในวันที่มาส่งเอกสารขอกู้ 
 

6. กำรยืนยันกู้ยืม ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

6.1 ใส่ชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย น าเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมด มาด้วย มาตามวันเวลาที่จองคิวได้ ควรไปก่อนเวลา 

6.2      

6.3 ผู้ที่มีบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย แล้ว ใช้บัญชีเดิมได้ ผู้ที่จะขอเปิดบัญชีใหม่ ได้รับอนุมัติให้กู้ จะได้รับเอกสาร 

การอนุมัติเปิดบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มทส. ด้วยจ านวนเงิน 0 บาท  

6.4 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้กู ้scan เอกสารค าขอกู้ทั้งหมด save ชื่อ File เป็น เลขประจ าตัวประชาชน.pdf  เก็บไว้ อย่า

ให้ขาด ช ารุด สูญหาย จะแจ้งให้ทราบรายละเอียดวิธีการส่งในวันประชุมท าสัญญากู้ (ประมาณ สิงหาคม) 

6.5 ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติ จากเว็บไซต์งานทุนการศึกษา ประมาณสัปดาห์ที่ 2 นับจากเปิดภาคการศึกษา 

และนัดหมายประชุมปฐมนิเทศผู้กู้ การท าสัญญากู้ ประมาณเดือนสิงหาคม 

6.6 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ยังไม่ต้องช าระค่าเล่าเรียน ในภาค 1/2562  

6.7 ผู้ที่ไม่มาท าสัญญากู้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้ตลอดปีกำรศึกษำ ต้องช าระเองค่าเล่าเรียนทั้งหมด 

 

รอเรียกคิว ->ส่งเอกสาร -> รับการสัมภาษณ์ -> บันทึกข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ -> รับเอกสารคืน 

งำนทุนกำรศึกษำ อำคำรกิจกำรนักศึกษำ 1   โทรศัพท์ 044-223114 ถึง 3115 และ 3129  

Facebook : กลุ่มงำนทุนฯ มทส.   Line ID: ไขค ำถำมทุน มทส. 

 

 

http://scholarship.sut.ac.th/


 

 

 

 
 

 

ให้นักศึกษำด ำเนินกำร ดังนี ้

1. เอกสารชุดนี้ ม ี12 หนา้ ให้พมิพใ์นกระดาษ A4 สีขาว ด้านเดยีว ไม่พมิพ์ด้านหลัง เรียงล าดับเอกสารตามรายการด้านล่าง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง  

2. เอกสารหลักฐาน ต้องไมห่มดอายุ และเซ็นรับรองส าเนาด้วยเจา้ของเอกสารนัน้ การเขียนและเซน็ให้ใชป้ากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน 
3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลถูกต้อง งำนทุนกำรศึกษำขอไม่รับผู้ที ่ไม่บันทกึค ำขอกู้ e-studentloan /เอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน / ไม่ได้มำตำมคิวที่จองไว้ 
 
 

รหัสนักศึกษำ.B..........................เลขประจ าตัวประชาชน.........................................ชื่อ – สกุล ............................................................ 
ส านักวิชา....................................................สาขาวิชา……………………………………………………..ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมม.ปลาย............... 
โทรศัพท์ติดต่อได้...........................Email……………………………………………..Facebook................................................................. ....... 
เอกสำรที่ส่งประกอบกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ท ำเคร่ืองหมำย ในช่อง  ) เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 

 1. แบบค าขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2562 พิมพ์จาก www.studentloan.or.th ลงช่ือและวันท่ี ท่ีบันทึกข้อมูล 

 2. หนังสือยอมรับการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ระเบียบฯ กรุณาอ่านให้เข้าใจ เขียน ลงช่ือรับทราบ วันที่เข้ารับการสัมภาษณ์  

 3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์/เจ้าหน้าที่  ให้นักศึกษากรอก ส่วนท่ี 1 ให้ครบ 

 4. แบบค าขอกู้ยืม กยศ.101 ติดรูปชุดนักศึกษา กรอกข้อมูลที่เป็นจริง ลงช่ือ วันท่ีเข้ารับการสมัภาษณ์ 
    5. เอกสารรับรองรายได้   บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ (เลือกตามประเภทรายได้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง) 

5.1 มีรายไดป้ระจ า ให้ใช้หนังสือรบัรองเงินเดือนที่ออกจากหน่วยงานท่ีสังกัด และแนบสลิปเงินเดือนลา่สุด ตดิลงบนกระดาษ A4  
                (ถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนให้แนบส าเนาบตัรข้าราชการ/บตัรพนักงานของหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด และเจ้าของบัตรเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง)  

  บิดา                  มารดา                    ผู้ปกครอง/ผู้อปุการะ (ถ้ามี)              
5.2 มีรายไดไ้ม่ประจ า และมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใหส้ าเนาบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ และเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง ด้วยเจ้าของบัตร 

  บิดา                  มารดา                    ผู้ปกครอง/ผู้อปุการะ                      
5.3 มีรายไดไ้ม่ประจ า และไม่มี บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ใหแ้นบหนังสอืรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102  

                 พร้อมกับแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ และเจ้าของบัตรเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

  บิดา                  มารดา                    ผู้ปกครอง/ผู้อปุการะ (ถ้ามี)              

 6. หนังสือรับรองสภาพครอบครัวและการอุปการะ และส าเนาบัตรข้าราชการผูร้ับรอง เจ้าของบตัรเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

 7. แผนผังที่อยู่อาศัยและรูปถา่ยบ้าน ถ้าผู้กู้ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับบิดามารดา ให้เพิ่มแผนผังท่ีอยู่และรูปถ่ายบ้านของบิดา/มารดา อีกอย่างละชุด 
    8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้า และส าเนาทะเบียนบา้น ถ่ายเอกสารไว้ในหน้าเดียวกัน เจ้าของเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

        8.1 ผู้กู้ยืม   8.2 บิดา   8.3 มารดา   8.4 ผู้ปกครอง (ถ้ามี) 

 9. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับท่ีส าเร็จการศึกษา เซ็นส าเนาถูกต้อง 

    10. ส าเนา อ่ืน ๆ (ถ้ามี)   ใบมรณะบัตร.............  ใบส าคัญการหย่า   ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ/นามสกลุ   อื่นๆ ระบุ ................................. 

 11. แบบบันทึกการท ากิจกรรมจิตอาสา แสดงหลักฐาน รวมจ านวนช่ัวโมงจิตอาสา ..............................................ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 

 ส่วนของเจ้ำหน้ำที ่
 ประเภทของผู้กู้ยืม         ลักษณะที่ 1 (กยศ เคยกู้จากมัธยม)  ลักษณะที่ 1 (รายใหม่)      ลักษณะที ่1 กยศ จาก ปวส./มหาวิทยาลัยอื่น 

                                 ลักษณะที่ 2 (รายใหม่)                 ลักษณะที่ 2 กรอ.จาก ปวส./มหาวิทยาลยัอื่น 
 

 กำรตรวจสอบเอกสำร    ครบถว้น   ขาดเอกสาร ...........................รายการ   ลงชื่อตัวบรรจง.......................................................... วันที่...........................................   

 ลักษณะที่ 1     ลักษณะที่ 2 

แบบตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอกู้ยืมเงิน กองทนุเงินให้กู้ยมืเพ่ือกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  (ส ำหรับ ผู้กู้รำยใหม่ หรือ รำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ) 
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ค ำแนะน ำ  โปรดอ่ำนให้ละเอียด ก่อนเซ็นรับรองยอมรับกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข  และ ท ำเครื่องหมำย  ในช่องสี่เหลี่ยม 
                 เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้กู้ยืมเงนิจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำแล้ว จะยินยอมด ำเนินกำรดังนี้ 

  1. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้นักศึกษาใหม่ 
           เพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ 
  2. ข้าพเจ้าจะติดตามอ่านประกาศก าหนดเวลาการยื่นค าขอกู้ ทุกภาคการศึกษา จากงานทุนการศึกษา  
  3. ข้าพเจ้าจะบันทึกค าขอกู้/ ค ายืนยันขอกู้ ในระบบ e-studentloan ให้ทันก าหนดเวลาก่อนเปิดเรียนทุกภาคการศึกษา 
  4. ข้าพเจ้าจะยืนยันจ านวนเงินกู้ ในระบบ e-studentloan เมื่อสิ้นสุดการเพิ่มรายวิชา 
  5. ข้าพเจ้าจะตรวจสอบสถานะการได้รับทุนการศึกษา จากระบบลงทะเบียน ก่อนสิ้นสุดปฏิทินช าระเงิน ทุกภาคการศึกษา 
  6. ข้าพเจ้าจะส่งแบบค าขอกู้ หนังสือรับรองรายได้ และเอกสารประกอบ ที่ถูกต้องเป็นจริง ครบถ้วน ทุกปีการศึกษา 
  7. ข้าพเจ้าจะท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะในมหาวิทยาลัย สม่ าเสมอทุกภาคการศึกษา  
          ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และทราบว่าหากต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จะขอกูย้ืมต่อไม่ได้ 
  8. หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ฯลฯ ข้าพเจ้าต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา  
  9. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาเอกสารแบบค าขอกู้ยืมชุดนี้ ส าเนาสัญญากู้ยืม แบบยืนยันการกู้ยืมทุกภาคการศึกษา ไว้เป็นอย่างดี 
          ไม่ให้สูญหาย สามารถส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที เมื่อมีการร้องขอให้ส่งตรวจสอบ  
  10. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้นักศึกษา 
           ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระหนี้คืนกองทุน 
  11. ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
           ที่จัดให้มีข้ึนแก่นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม อย่างสม่ าเสมอ 
  12. ข้าพเจ้ายินดีจะช าระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามระเบียบของกองทุนฯ 
 
หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขเบื้องต้น ข้ำพเจ้ำทรำบดีอำจจะเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถรับทุนกู้ยืม หรือไม่สำมำรถรับ 
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ได้อีกต่อไป 
 

                                  ลงชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้………………….………………..…………………. 
                                                         (………………………………………………………)                                                                                

                                           วันที่...........เดือน...................................พ.ศ……………..… 

 
 
 
 
 
 

หนังสือยอมรับกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ระเบียบฯ ข้อก ำหนดกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
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หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ ประกอบกำรสัมภำษณ์ 

ส่วนท่ี 1 ส าหรับนักศึกษากรอกรายละเอยีด 

รหัสนักศึกษา ............................................เลขประจ าตัวประชาชน          
ชื่อ – สกุล ...............................................................................สาขาวิชา/ส านักวิชา....................................................................... 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นม.ปลาย/ปวส...............................โทรศัพท์ติดต่อได้.............................................................................. 
1. นักศึกษาระบุเหตผุลความจ าเปน็ในการขอกู้ 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
2. ในปีท่ีผ่านมาให้นักศึกษาระบุกิจกรรมจิตอาสา/บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมที่เห็นผลชัดเจนที่สุด (ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ระยะเวลาเท่าไร) 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 2 เจ้ำหน้ำที ่     

ข้าพเจ้า(ช่ือ-สกุลผูส้ัมภาษณ์)….………..…......................................................................…………………………….………………..… 
ต าแหน่ง………………….………….................……..………….…ไดส้ัมภาษณผ์ู้ขอกู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี มีความเห็นดังต่อไปนี ้

 

 สมควรพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
เพราะ………………….………………..……………………………………………………………….………………….………………..……….................... 

……………………………………..……….………………….………………..………………….………...................………….……….………….………………….…………….…..… 
……………………………………..……….………………….………………..………………….………...................………….……….………….………………….…………….…..… 
……………………………………..……….………………….………………..………………….………...................………….……….………….………………….…………….…..… 
……………………………………..……….………………….………………..………………….………...................………….……….………….………………….…………….…..… 

มีความจ าเป็นในการขอกู้    ระดับคะแนน(เตม็ 10)............................คะแนน 

 

 ไม่สมควรพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
เพราะ………………….………………..……....................………………………………………………………….………………….………………..……… 

……………………………………..……….………………….………………..………………….………...................………….……….………….………………….…………….…..… 
อื่นๆ.….………………..………………….……………….....................….………………..………………………………….....................………… 

……………………………………..……….………………….………………..………………….………...................………….……….………….………………….…………….…..… 

 
 ลงช่ือ………………….………………..…………………. 
        (………………………………………………………) 
 ต าแหน่ง………….………………….…………………. 

                    วันท่ี...................เดือน...................................พ.ศ……………... 
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แบบค ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

  ส ำหรับ ผู้กู้รำยใหม่ หรือ รำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
 ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
 ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

 
1. ช่ือ-สกุล……………………………….…………   รหัสประจ าตัวนักศึกษา….…….………ช้ันปีท่ี....….วัน/เดือน/ปีเกิด……/…..…/.…….…อายุ….....ปี    

 สัญชาติ……….เชื้อชาติ………เลขประจ าตัวประชาชน        สถานภาพ  โสด  สมรส    
   ส านักวิชา………………………………………….…สาขาวิชา............................................………ช้ันปีท่ี.........ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมม.ปลาย…………  
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี………หมู่ที…่…...ช่ือหมู่บ้าน.................................ตรอก/ซอย……..…………..…..…ถนน…………..……………..…….. 

 ต าบล…………………….…..อ าเภอ......................………….…จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์….…......โทรศัพทต์ดิต่อได้…………....……… 
 3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี…………….…หมู่ที…่…ช่ือหมู่บ้าน.....................................ตรอก/ซอย..........…………ถนน……………………………….…............  

 ต าบล…………………….…..อ าเภอ......................………….…จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์….…......โทรศัพทต์ดิต่อได้…………....……… 
 4. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี            ไม่เคยส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ี

  เคยส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา...................จาก.......................................................................................................... 
      คณะ/ส านักวิชา …………...................................................................สาขาวิชา......................................................................................... 

 5.  เคยได้รับทุนการศึกษาอื่น (ไม่รวมทุนกยศ./กรอ.) โปรดระบ ุ   ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 

    
    
    
    
    

 6.  เคยกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ระบุให้ครบทุกปีท่ีมีกำรกู้ยืม)    ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประเภท ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีท่ี สถานศึกษา รวมค่าเล่าเรียน/ป ี รวมค่าครองชีพ/ปี 
       
       
       
       
       
       
       

7. ข้าพเจ้าไดร้ับการอุปการะด้านการเงินจาก ช่ือ-สกุล.................................................... มีความสมัพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเกี่ยวข้องเป็น.……... 

8. ข้าพเจ้าไดร้ับเงินเป็นค่าใช้จ่ายจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครองเดือนละ (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน และไมร่วมทุน) ……….......….………บาท/เดือน 

 

รูปถ่ายชุดนศ. 

ขนาด 1 นิ้ว 

กยศ.101 
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 9. บิดาข้าพเจ้าช่ือ-สกุล…………………………………………………………เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน       
 ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู ่อาย…ุ…...ปี จบการศึกษาช้ันสูงสดุ………………………...…….จากสถานศึกษา…………………........……………..…...................... 
อาชีพ  รับราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท    เจ้าของร้าน/บริษัท    รับจ้าง ระบุ....................................................  
ต าแหน่ง................................................... สถานท่ีท างาน…………........................................อ าเภอ.........................…………จังหวัด......................…………….           
          หาบเร่   เช่าร้านค้า  เกษตรกรประเภท.......................... (เจ้าของที่ดิน...….ไร่  เช่าท่ี….ไร่)   อื่นๆระบ…ุ...............….....…… 
รายได้ปีละ..........................................บาท (เขียนเป็นตัวอักษร.......…..........................…….....................................……….………..………….….)  
(ถ้ามีรายได้เป็นเดือนให้ x 12, หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ, ถ้าบดิามารดาประกอบอาชีพท่ีมีรายไดร้่วมกันให้แบ่งครึ่ง)  
ที่อยู่ปัจจุบันบิดา เลขท่ี………หมู่ที…่….ช่ือหมู่บ้าน..................................ตรอก/ซอย.............………....……..ถนน………….......…………………........……........... 

      ต าบล…………….....………..อ าเภอ...............……..……...จังหวัด………...……….................รหสัไปรษณีย…์….…....…โทรศัพท์ติดต่อได้..................................... 

10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ-สกลุ…………………………………………………………เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน       
 ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู ่อาย…ุ…...ปี จบการศึกษาช้ันสูงสดุ…………………………….จากสถานศกึษา………………………………..................…….............. 
อาชีพ  รับราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท    เจ้าของร้าน/บริษัท    รับจ้าง ระบุ....................................................  
ต าแหน่ง................................................... สถานท่ีท างาน…………........................................อ าเภอ.........................…………จังหวัด......................…………….           
          หาบเร่   เช่าร้านค้า  เกษตรกรประเภท.......................... (เจ้าของที่ดิน...….ไร่  เช่าท่ี….ไร่)   อื่นๆระบ…ุ...….................…… 
รายได้ปีละ..........................................บาท (เขียนเป็นตัวอักษร.......…..........................…….....................................……….………..………….….)  
(ถ้ามีรายได้เป็นเดือนให้ x 12, หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ, ถ้าบดิามารดาประกอบอาชีพท่ีมีรายไดร้่วมกันให้แบ่งครึ่ง)  
ที่อยู่ปัจจุบันมารดา เลขท่ี………หมู่ที…่….ช่ือหมู่บ้าน..................................ตรอก/ซอย.............…......…………..ถนน………….......………………….……........... 

      ต าบล…………….....………..อ าเภอ...............……..……...จังหวัด………...……….................รหสัไปรษณีย…์….…....…โทรศัพท์ติดต่อได้.................................... 
  11. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

   อยู่ด้วยกัน    แยกกันอยูเ่พราะความจ าเป็นทางอาชีพ      หย่าร้าง   อื่น ๆ ระบุ…..………........................……………………………………………… 

12. รายไดร้วมของครอบครัวต่อป ี(ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ)  จ านวน............................ บาท (...............................................................................) 
13. พ่ีน้องร่วมบิดามารดา(รวมผู้กู)้ มี..............คน ชาย….คน หญิง…..คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี……พี่น้องก าลังศึกษาอยู ่(รวมผู้กู้) จ านวน………..คน  ดังนี ้

คนท่ี เพศ อาย ุ ช่ือ-สกุล ช้ันปีท่ี สถาบันการศึกษา 
      
      
      
      

 

14. พ่ีน้องที่ประกอบอาชีพแล้ว จ านวน.........................คน ดังนี ้
คนท่ี เพศ อาย ุ วุฒิการศึกษา สถานท่ีท างาน รายได้/เดือน 

      
      
      

15. ผู้ปกครองข้าพเจ้า(ถ้าบิดามารดาไม่ไดอุ้ปการะดูแล) ช่ือ-สกุล………...............…………………………………………………เกี่ยวข้องกับข้าพเจา้เป็น.................... 
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน       อาย…ุ…...ปี จบการศกึษาช้ันสูงสุด…....…….....….....……….......…………. 
จากสถานศึกษา………………………………..……..........รายไดป้ีละ.......................บาท (เป็นตัวอักษร....….................................…….........................................)  
อาชีพ  รับราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท    เจ้าของร้าน/บริษัท    รับจ้าง ระบุ.....................................................  
ต าแหน่ง................................................... สถานท่ีท างาน…………........................................อ าเภอ.........................…………จังหวัด......................…………….           
          หาบเร่   เช่าร้านค้า  เกษตรกรประเภท.......................... (เจ้าของที่ดิน...….ไร่  เช่าท่ี….ไร่)   อื่นๆระบ…ุ...….......…… 
ที่อยู่ปัจจุบันผู้ปกครอง เลขท่ี………หมู่ที…่….ช่ือหมู่บ้าน..................................ตรอก/ซอย.............……………..ถนน………….......………………….……........... 

      ต าบล…………….....………..อ าเภอ...............……..……...จังหวัด………...……….................รหสัไปรษณีย…์….…....…โทรศัพท์ติดต่อได้.............................. 
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16. คู่สมรสข้าพเจ้าชื่อ-สกุล…………………………………………………………เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน       
 ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู ่อาย…ุ…...ปี จบการศึกษาช้ันสูงสดุ………………………...…….จากสถานศึกษา…………………........……………..…...................... 
อาชีพ  รับราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท    เจ้าของร้าน/บริษัท    รับจ้าง ระบุ....................................................  
ต าแหน่ง................................................... สถานท่ีท างาน…………........................................อ าเภอ.........................…………จังหวัด......................…………….           
          หาบเร่   เช่าร้านค้า  เกษตรกรประเภท.......................... (เจ้าของที่ดิน...….ไร่  เช่าท่ี….ไร่)   อื่นๆระบ…ุ...............….....…… 
รายได้ปีละ..........................................บาท (เขียนเป็นตัวอักษร.......…..........................…….....................................……….………..………….….)  
(ถ้ามีรายได้เป็นเดือนให้ x 12, หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
ที่อยู่ปัจจุบันคู่สมรส เลขท่ี………หมู่ที…่….ช่ือหมู่บ้าน..................................ตรอก/ซอย.............………....……..ถนน………….......…………………........……........ 

      ต าบล…………….....………..อ าเภอ...............……..……...จังหวัด………...……….................รหสัไปรษณีย…์….…....…โทรศัพท์ติดต่อได้.....................................  
 
  17. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 ดังนี ้
 

        ขอกู้ยืมเงินค่ำเล่ำเรียนที่จำ่ยเข้ำบัญชีของสถำนศกึษำ (เลอืกกรณีใดกรณีหนึ่ง) 
   17.1   ขอกู้ยืมเงินค่ำเล่ำเรียน  ได้แก่ ค่าหน่วยกติ เท่ากับจ านวนที่ลงทะเบียนจริง (หน่วยกิตละ 800 บาท)   ค่าบ ารุงการศึกษา 10,000 บาท   
                ค่าบ ารุงกิจกรรม 400 บาท  ค่าประกันของเสียหาย 3,500 บาท   หรือ 
   17.2   ขอกู้ยืมเงินค่ำเล่ำเรียนเป็นค่ำธรรมเนียมพิเศษ (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 200,000 บาท หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ 17,000 บาท)  
 

   ขอกู้ยืมเงินค่ำครองชีพที่จ่ำยเข้ำบัญชขีองนักศกึษำ เฉพำะผู้ที่มีรำยได้รวมของครอบครัว ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยใดๆ ไม่เกิน 200,000 บำท/ปี 
   17.3   ค่าครองชีพ  เดือนละ 2,400 บาท รวม 12 เดือน/ปีการศึกษา ตามวงเงินท่ีระบุไว้ในประกาศกองทุนฯ 
              

              ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมทั้งหมดนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร  และข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตำมระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้อควำมอันเป็นเท็จ  ข้ำพเจ้ำจะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย 
ที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและมหำวิทยำลัยทั้งหมด  และยินยอมให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำโทษตำมระเบียบ
และตัดสิทธิ์กำรกู้ยืมทันท ี พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำครบถ้วนแล้ว  
 

       ลงช่ือผู้ขอกู้ยืม…………………………………..………………... 

             (………………………………...………………..) 

         วันท่ี…….…..เดือน……….……………พ.ศ…….…… 
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หนังสือรับรองรำยได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 
 
 

 

ค ำชี้แจง  (กรุณำอ่ำนก่อนเขียนหนังสือรับรองรำยได้) :  
1) ใช้ส าหรับกรณีที่ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ไม่ประจ าและผู้ใดผู้หนึ่งไมม่ีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ  
2) ผู้รับรองต้องเป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  และแนบส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรที่ยังไม่หมดอำยุ เซ็นรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3) ผู้รับรองต้องเขียนด้วยลำยมือตนเองด้วยปำกกำหมึกสีน้ ำเงิน หรือพิมพ์ ให้ครบถ้วน ไม่ลบ ขูด ขีด ข้อควำมใดๆ ทั้งสิ้น    
4) ถ้าบิดา / มารดา / ผู้ปกครอง ของผู้ขอกู้ มีรายได้เป็นรายเดือนให้ค านวณเป็นต่อปี ถ้าประกอบอาชีพมีรายได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง 

       วันที่...................เดือน...................................พ.ศ……………..……….. 

ข้าพเจ้า(ช่ือ-สกุลผูร้ับรอง)..................................................................เลขประจ าตัวประชาชน        
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง............................................................สังกัด..................................................................................... 
ที่ท างานตั้งอยู่ที่ต าบล..........................................................อ าเภอ.............................................................จังหวัด............................................................ 
ที่อยู่ทะเบียนบ้านเลขท่ี...........หมูท่ี่.......หมู่บ้าน.....................................ถนน………............…..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณยี์............................โทรศัพทต์ิดต่อได้................................... 
       ขอรับรองว่ำนักศึกษำผู้ขอกูม้ี บิดำ ช่ือ-สกุล.................................................................................... ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม  
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..............................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
ที่ท างานตั้งอยู่ที่ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................ 
ที่อยู่ทะเบียนบ้านเลขท่ี...........หมูท่ี่.......หมู่บ้าน.....................................ถนน………............…..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณยี์............................โทรศัพทต์ิดต่อได้................................... 
มีรำยได้ปีละ.............................บำทต่อปี  (เป็นตัวอักษร....................................................................................บาทถ้วนต่อปี) 
      ขอรับรองว่ำนักศึกษำผู้ขอกูม้ี มำรดำ ช่ือ-สกุล................................................................................... ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม  
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..............................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
ที่ท างานตั้งอยู่ที่ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................ 
ที่อยู่ทะเบียนบ้านเลขท่ี...........หมูท่ี่.......หมู่บ้าน.....................................ถนน………............…..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณยี์............................โทรศัพทต์ิดต่อได้................................... 
มีรำยได้ปีละ.............................บำทต่อปี  (เป็นตัวอักษร....................................................................................บาทถ้วนต่อปี) 

มีผู้ปกครองดูแลแทนบิดำมำรดำ  ผู้ปกครองช่ือ-สกุล..............................................................................เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็น............. 
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..............................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
ที่ท างานตั้งอยู่ที่ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................ 
ที่อยู่ทะเบียนบ้านเลขท่ี...........หมูท่ี่.......หมู่บ้าน.....................................ถนน………............…..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณยี์............................โทรศัพทต์ิดต่อได้................................... 
มีรำยได้ปีละ.............................บำทต่อปี  (เป็นตัวอักษร....................................................................................บาทถ้วนต่อปี) 
 

      ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้รับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ  
ข้ำพเจ้ำจะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและมหำวิทยำลัย  พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวข้ำรำชกำรที่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องด้วยลำยมือเดียวกันกับหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐำนเรียบร้อยแล้ว 

 ลงช่ือผู้รับรอง………………………….………..…………………. 
         (………………………………………………………………) 
 ต าแหน่ง………………………………………….…………………. 

รหัสนักศึกษา ...........................เลขประจ าตัวประชาชน.........................................ชื่อ – สกุล ....................................................... 
สาขาวิชา/ส านักวิชา................................................................................................โทรศัพท์ติดต่อได้............................................. 

กยศ.102 
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หนังสือรับรองสถำนภำพครอบครัวผู้ขอกู้ 

 
 

 
ค ำชี้แจง  (กรุณำอ่ำนก่อนเขียนหนังสือรับรอง) :  

1) ผู้รับรองต้องเป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  และแนบส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรที่ยังไม่หมดอำยุ เซ็นรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2) ผู้รับรองต้องเขียนด้วยลำยมือตนเองด้วยปำกกำหมึกสีน้ ำเงิน หรือพิมพ์ ให้ครบถ้วน ไม่ลบ ขูด ขีด ข้อควำมใดๆ ทั้งสิ้น  
   

            วันท่ี...................เดือน................................พ.ศ……………..…….. 
ข้าพเจ้า(ช่ือ-สกุลผูร้ับรอง).......................................................................เลขประจ าตัวประชาชน           
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..............................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
ที่ท างานตั้งอยู่ที่ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................ 

ที่อยู่ทะเบียนบ้านเลขท่ี...........หมูท่ี่.......หมู่บ้าน.....................................ถนน………............…..……….…..….ต าบล/แขวง....................................................
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณยี์............................โทรศัพทต์ิดต่อได้................................... 
ขอรับรองว่า  นักศึกษาผู้ขอกู ้มีข้อมูลของบิดาและมารดา และสภาพครอบครัว ดังนี ้ 

มี บิดา ช่ือ-สกุล........................................................................................................................................................................................... 
มี มารดา ช่ือ-สกุล....................................................................................................................................................................................... 

มีสถำนภำพของบิดำมำรดำเป็นดังนี้ : 
  บิดามารดามสีภาพสมรส อยูด่้วยกันปกติ      

 มารดาเสียชีวิต และไม่มเีอกสารยืนยันการเสยีชีวิต   บิดาเสยีชีวิต และไม่มเีอกสารยืนยันการเสียชีวิต   
 บิดามารดาแยกทางกัน  โดยจดทะเบียนหย่าร้าง   บิดามารดาเลิกร้างแยกทางกนั โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า 
 บิดาขาดการติดต่อ โดยผู้กู้ไมส่ามารถติดต่อได้   มารดาขาดการติดต่อ โดยผู้กูไ้ม่สามารถตดิต่อได้ 
 บิดาทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้    มารดาทุพพลภาพ ไมส่ามารถประกอบอาชีพได้ 

  บิดา-มารดาไมส่่งเสียเลี้ยงดู เนื่องจาก.......................................................................................................................................................... 
 อื่น ๆ (โปรดระบุให้ละเอียด)........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
ปัจจุบนัผู้ขอกู้อยู่ในควำมปกครองของนาย/นาง/นางสาว...............................................................................เกีย่วข้องกับนักศึกษาเป็น........................
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..............................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
ที่ท างานตั้งอยู่ที่ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................ 
ที่อยู่ทะเบียนบ้านเลขท่ี...........หมูท่ี่.......หมู่บ้าน.....................................ถนน………............…..……….…..….ต าบล/แขวง....................................................
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณยี์............................โทรศัพทต์ิดต่อได้................................... 
มีรำยได้ปีละ.............................บำทต่อปี  (เป็นตัวอักษร....................................................................................บาทถ้วนต่อปี) 
 

      ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้รับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ  
ข้ำพเจ้ำจะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและมหำวิทยำลัย  พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวข้ำรำชกำรที่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องด้วยลำยมือเดียวกันกับหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐำนเรียบร้อยแล้ว 
  

 ลงช่ือผู้รับรอง………………………….………..…………………. 
         (………………………………………………………………) 
 ต าแหน่ง………………………………………….…………………. 

 

รหัสนักศึกษา ...........................เลขประจ าตัวประชาชน.........................................ชื่อ – สกุล ....................................................... 
สาขาวิชา/ส านักวิชา................................................................................................โทรศัพท์ติดต่อได้............................................. 
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แผนผังท่ีอยู่อำศัยตำมทะเบียนบ้ำนของผู้กู้ บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปกำระ/คู่สมรส ของผู้ขอกู้ยืม 

ช่ือ – สกุล ผู้ขอกู้ยืม...............................................................................รหสันักศึกษา.B............................เลขประจ าตัวประชาชน...................................  
สาขาวิชา/ส านักวิชา..............................................................................................ชั้นปีท่ี........โทรศัพทต์ดิต่อได้.................................................................   
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและรปูถ่ายนี้เป็นบ้านท่ีอยู่อาศัยตำมทะเบียนบ้ำน ของข้าพเจ้า บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/คูส่มรส ของข้าพเจา้อย่างแท้จริง 
โดยมเีจ้าบ้าน ช่ือ – สกุล...........................................................................................................เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าเป็น.................................................... 
อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่......หมู่บ้าน.................................ซอย....................................ถนน..........................................ต าบล...............................
อ าเภอ..............................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ติดต่อได.้........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แผนผังท่ีอยู่อำศัยตำมทะเบียนบ้ำน  ให้เขียนด้วยปำกกำเป็นเส้นทำงระบุทำงแยกชัดเจน โดยเร่ิมต้นจำกอ ำเภอท่ีอยู่ ไปถึงบ้ำน 
     ระบุสถำนที่ส ำคัญ เช่น วัด โรงเรียน ฯลฯ เป็นระยะๆ และระบุจ ำนวนกิโลเมตรในแต่ละเส้นทำงแยก ให้สำมำรถใช้น ำทำงไปบ้ำนได้  

N 

 ให้ปักหมุดที่อยู่อำศัยตำมทะเบียนบ้ำน  จำก google Map หรือ แชร์ต ำแหน่งท่ีต้ังจำก Line ดังตัวอย่ำง โดยให้เห็นต ำแหน่งท่ีต้ัง  
     ตัวเลขพิกัดของที่อยู่ให้ชัดเจนเช่น                                                    หรือ    



Page 10 of 12 
 

ภำพถ่ำยบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำนของผู้กู้ บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง/ผู้อุปกำระ/คู่สมรส จ ำนวน 4 รูป  
 

1. รูปด้านหน้าบ้าน 
 

   

 

 

 

 

เห็นบ้านเลขท่ีและตัวบ้านชัดเจน (กรณีบ้าน 2 ช้ัน ต้องเห็นทั้ง 2 ช้ัน) 
ไม่รับรูปถ่ายที่มภีาพไม่ชัดเจน 

2. รูปด้านหลังบ้าน 
 

   

 

 

 

 

 

เห็นตัวบ้านชัดเจน (กรณีบ้าน 2 ช้ัน ต้องเห็นทั้ง 2 ช้ัน) 
ไม่รับรูปถ่ายที่มภีาพไม่ชัดเจน 
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ภำพถ่ำยบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำนของผู้กู้ บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง/ผู้อุปกำระ/คู่สมรส  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีที่ นักศึกษาผู้กู้ บดิา/มารดา/ผู้อุปการะ ไมไ่ด้อยู่อาศัยจริงในบ้านตามทะเบยีนบ้าน หรือ ผู้กูไ้มไ่ดอ้าศัยจริงอยู่กับบิดามารดา  
ขอให้เพ่ิม แผนผังที่อยู่อาศัยและภาพถ่ายบ้าน ตำมแบบเอกสำรหน้ำ 9-10-11 อีกอย่ำงละ 1 ชุด 
 
 
 

3. รูปถ่ายภายในบ้าน (จ านวน 2 ภาพ) 
 

   

 

 

 

 

 

เห็นสภาพภายในตัวบ้านอย่างชัดเจน (ถ้ามี 2 ช้ัน ให้เป็นภายในช้ันล่าง) 
ไม่รับรูปถ่ายที่มภีาพไม่ชัดเจน 

 

4. รูปถ่ายภายในบ้าน 
 

   

 

 

 

 

 

 

เห็นสภาพภายในตัวบ้านอย่างชัดเจน (ถ้ามี 2 ช้ัน ให้เป็นภายในช้ันบน) 
ไม่รับรูปถ่ายที่มภีาพไม่ชัดเจน 
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แบบบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ประกอบกำรขอกู้ ปีกำรศึกษำ....2562 
 
 
 
 

ระบุโครงกำร/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม/สำธำรณะ ที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมในปีกำรศึกษำ 2561 อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม 

มีหลักฐำนแสดงเป็น เอกสำรหรือ สมุดบันทึกกิจกรรมจำกโรงเรียน เกียรติบัตร รูปภำพ หรืออ่ืน ๆ ให้เห็นชัดเจน 
โดยส ำเนำลงบนกระดำษ A4 สีขำว และเขียนหัวข้อแสดงช่ือโครงกำร/กิจกรรมใต้ภำพประกอบ 

 
ชื่อโครงกำร /กิจกรรม 

 
สถำนที ่

 

วัน/เดือน/ปี   และ
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

ลักษณะของกจิกรรม 
(โดยละเอียด) 

ชื่อ – สกุล ผู้ดูแลกิจกรรม 
ให้ระบตุ ำแหน่ง สังกัด 
ที่ท ำงำน อ ำเภอ จังหวัด 

หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ 
     

     

     

     

 

รหัสนักศึกษา...........................เลขประจ าตัวประชาชน.........................................ชื่อ – สกุล ....................................................... 
สาขาวิชา/ส านักวิชา................................................................................................โทรศัพท์ติดต่อได้............................................. 


