
 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

เอกสารที่ต้องแนบประกอบการขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2560 ผู้กู้รายใหม่ หรือ รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา 

ให้นักศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดเอกสารใหค้รบถ้วนโดยเอกสารหลักฐาน ต้องไม่หมดอายุ และเซ็นรับรองส าเนาด้วยเจ้าของเอกสารนั้น ด้วยปากกาสีน้ าเงิน 
2. จัดเรียงล าดับเอกสารตามรายการ และท าเครื่องหมาย    หน้าข้อตรงกับเอกสารที่แนบมา 
3. นักศึกษาใหมร่หัส B60 ให้รับบตัรคิวเพื่อส่งเอกสาร วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี   
   (นักศกึษาเก่า ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่งานทุนการศึกษา ตามวันเวลาที่ประกาศ)  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี  หน้าข้อ รายการเอกสาร หมายเหตุ 

1   แบบค าขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2560 จากระบบ e-studentloan  
2   แบบค าขอกู้ยืมท่ีกรอกข้อมูลด้วยข้อมูลท่ีเป็นจริง เรียบร้อยแล้ว จ านวน  10  หน้า  พิมพ์เป็น หน้า–หลัง 

3   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้า และส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา ให้ถ่ายเอกสารไว้ในหน้าเดียวกันเท่าน้ัน 
4   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้า และส าเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา ให้ถ่ายเอกสารไว้ในหน้าเดียวกันเท่าน้ัน 
5   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้า และส าเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา ให้ถ่ายเอกสารไว้ในหน้าเดียวกันเท่าน้ัน 
6   (เฉพาะผู้ท่ีไม่มีบิดา/มารดาอุปการะเลี้ยงดู ให้เพิ่มเอกสารของผู้ปกครองด้วย) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้า และส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง  
ให้ถ่ายเอกสารไว้ในหน้าเดียวกันเท่าน้ัน 

7   ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.) หรือ ผลการเรียนปี 2559 จากสถานศึกษาเดิม  
8   ส าเนาบัตรข้าราชการ ของผู้รับรองรายได้ (บัตรต้องยังไม่หมดอายุ) ข้าราชการเจ้าของบัตร 

เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
9   (เฉพาะผู้ท่ีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทห้างร้าน) 

 หนังสือรับรองเงินเดือน และ Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด 

ถ้าขนาดไม่เท่ากับ A4 ให้ติดกาวลงบน
กระดาษ A4 ด้วย 

10   ส าเนาใบมรณะบัตร   ใช้กรณีบิดามารดาเสียชีวิต 
11   ส าเนาใบส าคัญการหย่า    ใช้กรณีบิดามารดาหย่าร้าง 
12   ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ / นามสกุล  
13   โปรดระบรุายการอื่นๆ (ถ้ามี)................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................. 

................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ................. 
 

 

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

ประเภทของผู้กู้ยืม 

 กยศ. รายใหม ่ 

 กยศ. รายเก่า จากมัธยมศึกษา 

 กยศ. รายเก่า จาก ปวส./มหาวิทยาลัยอื่น 

 กรอ. รายใหม ่

 กรอ. รายเก่า จาก ปวส./มหาวิทยาลัยอื่น 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ล าดับที่............................ 

วันท่ีส่ง............................ 

เวลา................................ 

เจ้าหน้าท่ี........................ 
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ค าแนะน า  โปรดอ่านให้ละเอียด ก่อนเซ็นรับรอง และ ท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยม 
  

  1. ข้าพเจ้าจะติดตามอ่านประกาศก าหนดเวลาการยื่นค าขอกู้ ทุกภาคการศึกษา จากงานทุนการศึกษา  
  2. ข้าพเจ้าจะบันทึกค าขอกู้/ ค ายืนยันขอกู้ ในระบบ e-studentloan ให้ทันก าหนดเวลาก่อนเปิดเรียนทุกภาคการศึกษา 
  3. ข้าพเจ้าจะยืนยันจ านวนเงินกู้ ในระบบ e-studentloan เมื่อสิ้นสุดการเพ่ิมรายวิชา 
  4. ข้าพเจ้าจะตรวจสอบ สถานะการได้รับทุนการศึกษา จากระบบลงทะเบียน ก่อนสิ้นสุดช าระเงิน 1 วัน ทุกภาคการศึกษา 
  5. ข้าพเจ้าจะ ส่งแบบค าขอกู้ หนังสือรับรองรายได้ และเอกสารประกอบ ที่ถูกต้องเป็นจริง ครบถ้วน ทุกปีการศึกษา 
  6. ข้าพเจ้าจะมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ได้เกณฑ์ ตามที่กองทุนก าหนด 
         และทราบดีว่าหากต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จะไม่ได้รับทุนการศึกษา 
  7. ข้าพเจ้าจะท ากิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ต่ ากว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
         หรือตามเกณฑ์ท่ีกองทุนก าหนด และทราบดีว่าหากต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จะไม่ได้รับทุนการศึกษา 
  8. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้นักศึกษาใหม่ 
         เพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ 
  9. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้นักศึกษา 
         ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระหนี้คืนกองทุน 
  10. ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
         ที่จัดให้มีข้ึนแก่นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม อย่างสม่ าเสมอ 
  
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น ข้าพเจ้าทราบดีอาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับทุนกู้ยืม หรือไม่สามารถรับสิทธิ
ประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้อีกต่อไป 
 

                                  ลงชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้………………….………………..…………………. 
                                                         (………………………………………………………)                                                                                
                                        วันที.่..........เดือน...................................พ.ศ……………..… 

 
 
 
 
 
 

หนังสือยอมรับการปฏิบตัติามเงื่อนไข ระเบียบฯ ข้อก าหนด ทุนเงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

 
รหัสนักศึกษา ............................................เลขประจ าตัวประชาชน          
ชื่อ – สกุล ...............................................................................สาขาวิชา/ส านักวิชา....................................................................... 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม.....................................โทรศัพท์ติดต่อได้........................................................................ ........................... 
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1. นักศึกษาระบุเหตุผลความจ าเป็นในการกู้ ..................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................................... ................................ 
2.นักศึกษาระบุกิจกรรมจิตอาสา/บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมที่เห็นผลชัดเจนที่สุด (ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ระยะเวลาที่ท า) 
.......................................................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................. ............................................................................................................................. ..................... 
-------------------------------------------------------ด้านล่างต่อไปนี้เฉพาะส่วนเจ้าหน้าที่เขียน---------------------------------------------------------------- 

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

ข้าพเจ้า(ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์)….………..……………………………….………………..… ต าแหน่ง………………….………………..………….…

ได้สัมภาษณ์ผู้ขอกู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความเห็นดังต่อไปนี้ 

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

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

 ไม่สมควรพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 

เพราะ………………….………………..……………………………………………………………….………………….………………..………….. 

……………………………………..……….………………….………………..………………….………………….……….………….………………….…………….…..… 
 อ่ืนๆ....….………………..………………….………………….………………..………………………………………………………………… 

……………………………………..……….………………….………………..………………….………………….……….………….………………….…………….…..… 
พิจารณาคะแนนให้ดังนี้ 

1. ความจ าเป็นในการขอกู้  ระดับคะแนน(เต็ม 10)............................ 

2. ความประพฤติ  ระดับคะแนน(เต็ม 10)............................ 

3. ผลการศึกษา  ระดับคะแนน(เต็ม 10)............................ 

4. กิจกรรมจิตอาสา  ระดับคะแนน(เต็ม 10)............................ 

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

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์/เจ้าหน้าทีป่ระกอบการสัมภาษณ์ 

 รหัสนักศึกษา ............................................เลขประจ าตัวประชาชน          
ชื่อ – สกุล ...............................................................................สาขาวิชา/ส านักวิชา....................................................................... 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม..............................โทรศัพท์ติดต่อได้.......................................................................................................... 
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แบบค าขอกู้ยืมเงิน /แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 
                        นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  ประจ าปีการศึกษา 2560 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงใหค้รบถ้วน 

1. ช่ือ-สกุล……………………………….…………   รหัสประจ าตัวนักศึกษา….…….………ช้ันปีท่ี....….วัน/เดือน/ปีเกิด……/…..…/.…….…อาย…ุ.....ปี    
 สัญชาต…ิ…….เชื้อชาติ………เลขประจ าตัวประชาชน        สถานภาพ  โสด  สมรส    

   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี..../.........ปัจจุบันสังกัดส านักวิชา………………………………………….………………  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  …………  
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี………หมู่ที…่…...ช่ือหมู่บ้าน.................................ตรอก/ซอย……..…………..…..…ถนน…………..……………..…….. 

ต าบล…………………….…..อ าเภอ......................………….…จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…์.…......โทรศัพทต์ิดต่อได…้………....……… 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี…………….…หมู่ที…่…ช่ือหมู่บ้าน.....................................ตรอก/ซอย..........…………ถนน……………………………….…............

ต าบล…………………….…..อ าเภอ......................………….…จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…์.…......โทรศัพทต์ิดต่อได…้………....……… 
4. � เคยไดร้ับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาอ่ืน ไมร่วมทุนกยศ./กรอ.)   � ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
    
    

5. � เคยกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (ระบุให้ครบทุกปีที่มีการกู้ยืม)   � ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 

ครั้งท่ี ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีท่ี สถานศึกษา รวมค่าเล่าเรียน/ป ี รวมค่าครองชีพ/ปี 
       
       
       

6. บิดาข้าพเจ้าช่ือ…………………………………………………………เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน       
� ยังมีชีวิตอยู่ อาย…ุ…...ปี � ถึงแก่กรรม การศึกษาช้ันสูงสุด…………………………….จากสถานศึกษา………………………………..…….............. 
อาชีพ � รับราชการ   � พนักงานรัฐวิสาหกิจ    � พนักงานบริษัท   � เจ้าของร้าน/บริษัท   � รับจ้าง ระบุ....................................   
        � หาบเร ่   � เช่าร้านค้า     เกษตรกร (�เจ้าของที่ดินรวม….ไร ่      เช่าท่ี รวม….ไร่)   � อื่น ๆ ระบ…ุ……………………...……. 
ต าแหน่ง.....................................สถานท่ีท างาน…………………………………. รายได้ปีละ......................บาท(……….……………….………..………….….)          
(ถ้ามีรายได้เป็นเดือนให้ x 12, หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ,ถ้าบดิามารดาประกอบอาชีพท่ีมีรายไดร้่วมกันให้แบ่งครึ่ง)  
ที่อยู่ปัจจุบันบิดา เลขท่ี………หมู่ที…่….ช่ือหมู่บ้าน..................................ตรอก/ซอย..........……………..ถนน…………………………….……........... 

      ต าบล……………..………..อ าเภอ...............……..……...จังหวัด……………….................รหัสไปรษณีย…์….…....…โทรศัพท์ติดต่อได้....................... 
7. มารดาข้าพเจา้ช่ือ………………………………………………………เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน       

� ยังมีชีวิตอยู่ อาย…ุ…...ปี � ถึงแก่กรรม การศึกษาช้ันสูงสุด…………………………….จากสถานศึกษา………………………………..…….............. 
อาชีพ � รับราชการ   � พนักงานรัฐวิสาหกิจ    �พนักงานบริษัท   � เจ้าของร้าน/บริษัท   � รบัจ้างระบุ......................................   
        � หาบเร ่  เช่าร้านค้า      เกษตรกร (�เจ้าของที่ดินรวม…...ไร่         เช่าท่ี รวม….ไร่)   � อื่น ระบุ……………………….…………. 
ต าแหน่ง......................................สถานท่ีท างาน……………………………………รายได้ปลีะ....................บาท (……….……………….……….……………….)        
(ถ้ามีรายได้เป็นเดือนให้ x 12, หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ,ถ้าบดิามารดาประกอบอาชีพท่ีมีรายไดร้่วมกันให้แบ่งครึ่ง)  
ที่อยู่ปัจจุบันมารดา เลขท่ี………หมู่ที…่….ช่ือหมู่บ้าน..................................ตรอก/ซอย..........……………..ถนน………………………….……........... 

      ต าบล…………….……..อ าเภอ............……..……...จังหวัด……………….................รหสัไปรษณีย…์.……....…โทรศัพท์ตดิต่อได้............................ 
   8.รายได้รวมของครอบครัวต่อปี  จ านวน........................................ บาท (...............................................................................) 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 
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9. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 
  � อยู่ด้วยกัน   � แยกกันอยูเ่พราะความจ าเป็นทางอาชีพ     � หย่าร้าง   อื่น ๆ ระบ…ุ..………………………………………………………. 

    10. พี่น้องร่วมบิดา/มารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) มี.............คน ชาย………...….คน หญิง……….……..คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี……………….……………… 
  พี่น้องก าลังศึกษาอยู่ (รวมผู้ขอกูย้ืม) จ านวน……….………….คน  ดังนี ้

คนท่ี เพศ อาย ุ ช่ือ-สกุล ช้ันปีท่ี สถาบันการศึกษา 
      
      
      
      

 

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

      
      
      

 

  12. ข้าพเจ้าไดร้ับเงินเป็นคา่ใช้จ่ายรายเดือน (นอกเหนือจากค่าเลา่เรียน) จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง จ านวน……………….………บาท/เดือน 
  13. (ถ้ามี) ข้าพเจ้าไดร้ับการอุปการะด้านการเงินจาก ช่ือ-นามสกลุ……….………………………………………………………………………………….......... 

 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน          เลขท่ีบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี……………………….…  
 มีความสมัพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเกีย่วข้องเป็น.………..…………….…..…ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี……..…….…………….…หมู่ที…่……………………..…….ช่ือหมู่บ้าน
.............................................ตรอก/ซอย......................……..ถนน……………..…..………......ต าบล……………………….……….……..อ าเภอ............……..……...
จังหวัด…………......................รหัสไปรษณีย…์.……………......…โทรศัพท์ติดต่อได.้.............................................. 

 14. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2560 ดังนี ้
14.1 ขอกู้ยืมเงินที่จ่ายเข้าบญัชีของสถานศึกษา ได้แก ่ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องกับการศกึษา ดังนี ้ (ใส่เครื่องหมาย ทุกข้อ) 
        ค่าหน่วยกิต เท่าจ านวนที่ลงทะเบียน (หน่วยกิตละ800)     ค่าบ ารุงการศึกษา 10,000 บาท 
    ค่าบ ารุงกิจกรรม 400 บาท         ค่าประกันของเสียหาย 3,500 บาท 
ทั้งนี้จ านวนเงินที่จะได้รบัอนุมัติ ขึน้อยู่กับจ านวนเงินที่มหาวิทยาลยัได้รับจัดสรรจากกองทุน  ส่วนคา่ใช้จ่ายที่ได้ช าระไปแล้วนักศึกษาจะได้รับคืน 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการกู้ยืมและมหาวิทยาลยัไดร้ับเงินจากกองทุนเรียบร้อยแล้ว 
14.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษา ได้แก ่ค่าครองชีพ  ตามวงเงินท่ีระบุไว้ในประกาศกองทุนฯ (ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่ต้องการ) 
         ขอกู้ค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท เป็นเวลา 12 เดือน รวม 26,400 บาท/ปี 
     ไม่ขอกู้ค่าครองชีพ 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  หากปรากฏภายหลังว่าข้อความอันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและมหาวิทยาลัยท้ังหมด  และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การกู้ยืมทันที  พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว  
 

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

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

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



Page 6 of 11 
 

 
 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 
 
 

 

ค าชี้แจง  (กรุณาอ่านก่อนเขียนหนังสือรับรองรายได้) :  
1)  ต้องรับรองรายได้ทั้งบิดาและมารดา โดยพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือเดียวกันให้ครบถ้วน ไม่ลบหรือขีดฆ่าข้อความใดๆ   

       2)  ถ้าบิดา/มารดา ประกอบอาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ ฉบับนี้ พร้อมกับบัตรข้าราชการของผู้รับรอง   
       3)  ถ้าบิดา/มารดา ประกอบอาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกจิ /พนักงานลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/รา้น 

    ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกจากหน่วยงาน พร้อมกับส าเนา Slip เงินเดือน (ใหติ้ดลงบนกระดาษ A4) 

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

ข้าพเจ้า(ช่ือ-สกุลผูร้ับรอง)..................................................................เลขประจ าตัวประชาชน        
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..........................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
เลขท่ี.......หมู่ที.่...ตรอก/ซอย................................หมู่บ้าน...............................ถนน…………..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศัพทต์ิดต่อได.้.................................. 
ขอรับรองว่านักศึกษาผู้ขอกู ้

มี บิดา ช่ือ-สกุล......................................................................................� ยังมีชีวิตอยู ่� ถึงแก่กรรม (แนบใบมรณะบัตร) 
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..........................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
เลขท่ี.......หมู่ที.่...ตรอก/ซอย................................หมู่บ้าน...............................ถนน…………..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศัพท์(มือถือ).................................... 
มีรายได้ปีละ.........................บาท (ถ้ามีรายไดเ้ป็นรายเดือนให้ค านวณเป็นต่อปี,ถ้าบดิามารดาประกอบอาชีพมีรายไดร้่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง) 

มี มารดา ช่ือ-สกุล......................................................................................� ยังมีชีวิตอยู ่� ถึงแก่กรรม (แนบใบมรณะบัตร) 
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..........................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
เลขท่ี.......หมู่ที.่...ตรอก/ซอย................................หมู่บ้าน...............................ถนน…………..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศัพท์(มือถือ).................................... 
มีรายได้ปีละ.........................บาท (ถ้ามีรายไดเ้ป็นรายเดือนให้ค านวณเป็นต่อปี,ถ้าบดิามารดาประกอบอาชีพมีรายไดร้่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง) 

มีผู้ปกครองดูแลแทนบิดามารดา  ผู้ปกครองช่ือ-สกุล..............................................................................เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็น............. 
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..........................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
เลขท่ี.......หมู่ที.่...ตรอก/ซอย................................หมู่บ้าน...............................ถนน…………..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศัพท์(มือถือ).................................... 
มีรายได้ปีละ..........................บาท (ถ้ามีรายไดเ้ป็นรายเดือนให้ค านวณเป็นต่อปี) 
 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏภายหลังว่าได้รับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและมหาวิทยาลัย  และ
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้กู้ทุกประเภท  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือเดียวกันกับหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว 

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

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

 
ค าชี้แจง  (กรุณาอ่านก่อนเขียนหนังสือรับรอง) :  
1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วยปากกาสีน้ าเงินเป็นลายมือเดียวกัน หรือพิมพ ์ทั้งฉบับ ห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า 
2. ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการ หรอื เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 

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

ข้าพเจ้า(ช่ือ-สกุลผูร้ับรอง).......................................................................เลขประจ าตัวประชาชน           
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..........................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
เลขท่ี.......หมู่ที.่...ตรอก/ซอย................................หมู่บ้าน...............................ถนน…………..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศัพทต์ิดต่อได.้.................................. 
ขอรับรองว่า  นักศึกษาผู้ขอกู ้มีข้อมูลของบิดาและมารดา และสภาพครอบครัว ดังนี ้ 

มี บิดา ช่ือ........................................................................................................................................................................................... 
มี มารดา ช่ือ....................................................................................................................................................................................... 

มีสถานภาพของบิดามารดาเป็นดังนี้ : 
  บิดามารดามสีภาพสมรส อยูด่้วยกันปกต ิ                                           

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................  
ปัจจุบันนักศึกษาผู้ขอกู้ ได้อยู่ในความปกครองของ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................... 
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็น..................................ซึ่งประกอบอาชีพ….............................................ต าแหน่ง......................................................... 
สถานท่ีท างาน/หน่วยงาน…............................................................เลขที.่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน……………………….………..……………ต าบล...................................................อ าเภอ...........................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย.์...........................หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)......................................................มีรายได้ปีละ............................................บาท 

 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏภายหลังว่าได้รับรองข้อความอันเป็นเท็จ  
ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและมหาวิทยาลัย  และยินยอมให้
มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้กู้ทุกประเภท  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือเดียวกันกับหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว 

  

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

รหัสนักศึกษา ...........................เลขประจ าตัวประชาชน.........................................ชื่อ – สกุล ....................................................... 
สาขาวิชา/ส านักวิชา................................................................................................โทรศัพท์ติดต่อได้............................................. 
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แผนผังที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ หรือคู่สมรส ของผู้ขอกู้ยืม 

ช่ือ – สกุล ผู้ขอกู้ยืม......................................................รหัสนักศึกษา................................เลขประจ าตวัประชาชน...........................................................  
สาขาวิชา/ส านักวิชา.........................................................................................................ชั้นปีที่........หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได.้.....................................   
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและรปูถ่ายนีเ้ป็นบ้านที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า และหรือบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง 
โดยมเีจ้าบ้าน ช่ือ – สกุล..................................................................................................เกีย่วข้องกับข้าพเจ้าเป็น................................................. 
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขท่ี...............หมู่ที.่...........หมู่บ้าน.......................................ซอย.......................................ถนน...................................................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ..........................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย์...................โทรศัพท์.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. โปรดเขียนแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง ท่ีอยู่อาศัยให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย (ใช้ปากกาสีน้ าเงินเขียน)  โดยเริ่มต้นจาก อ าเภอ ท่ีอยู่ มายังที่บ้านท่าน 

2. บอกชื่อหมู่บ้าน จุดสังเกต และสถานท่ีส าคัญ ระหว่างทางไปบ้านของท่าน 
 3. บอกระยะทางกิโลเมตร เป็นระยะ ๆ ก่อนทางแยกหรือก่อนถึงสถานท่ีส าคัญ ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
             4. ไม่ใช้พิมพ์จาก Google Map 

 

 

 แผนผังท่ีอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน  ให้เขียนเป็นเส้นทางระบุทางแยกชัดเจน โดยเร่ิมต้นจากอ าเภอท่ีผู้กู้อยู่ ไปถึงบ้านผู้กู้ 
     ระบุสถานที่ส าคัญเป็นระยะๆ ระบุจ านวนกิโลเมตรในแต่ละเส้นทางแยก ให้สามารถใช้น าทางไปบ้านผู้กู้ได้ ไม่พิมพ์จาก googleMap 

N 

 แผนผังท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน  ให้เขียนเป็นเส้นทางระบุทางแยกชัดเจน โดยเร่ิมต้นจากอ าเภอท่ีผู้กู้อยู่ ไปถึงบ้านผู้กู้ 
     ระบุสถานที่ส าคัญเป็นระยะๆ ระบุจ านวนกิโลเมตรในแต่ละเส้นทางแยก ให้สามารถใช้น าทางไปบ้านผู้กู้ได้ ไม่พิมพ์จาก googleMap 
     (เขียนเฉพาะกรณีไม่ได้อาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้าน) 

N  
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ภาพถ่ายบ้านนักศึกษาที่อยู่อาศัยปัจจุบัน จ านวน 4 รูป  

 

1. รูปด้านหน้าบ้าน 
 

   

 

 

 

 

เห็นบ้านเลขท่ีและตัวบ้านชัดเจน (กรณีบ้าน 2 ช้ัน ต้องเห็นทั้ง 2 ช้ัน) 

2. รูปด้านหลังบ้าน 
 

   

 

 

 

 

 

เห็นตัวบ้านชัดเจน (กรณีบ้าน 2 ช้ัน ต้องเห็นทั้ง 2 ช้ัน) 
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ภาพถ่ายบ้านนักศึกษาที่อยู่อาศัยปัจจุบัน  

 
 

3. รูปถ่ายภายในบ้าน (จ านวน 2 ภาพ) 
 

   

 

 

 

 

 

เห็นสภาพภายในตัวบ้านอย่างชัดเจน 

4. รูปถ่ายภายในบ้าน 
 

   

 

 

 

 

 

 

เห็นสภาพภายในตัวบ้านอย่างชัดเจน 
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แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประกอบการขอกู้ ปีการศึกษา................... 
 
 
 

 
ระบุโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในปีการศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

 
ชื่อโครงการ /กิจกรรม 

 
สถานที่ 

 

วัน/เดือน/ปี   
และเวลาที่
ด าเนินการ 

 
ลักษณะของกิจกรรม 

(โดยละเอียด) 

ชื่อ – สกุล 
ผู้รับผิดชอบ/ดูแล

กิจกรรม 
(ต าแหน่ง-สถานที่ท างาน)  

     

     

     

     

 

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


