
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

เอกสารทีต่้องแนบประกอบการขอกู้ยืมเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.  

ปีการศึกษา 2560 เฉพาะผู้กูเ้กินหลักสูตร 

ให้นักศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดเอกสารใหค้รบถ้วนโดยเอกสารหลักฐาน ต้องไม่หมดอายุ และเซ็นรับรองส าเนาด้วยเจา้ของเอกสารนั้นด้วยปากกาสีน้ าเงิน 
2. จัดเรียงล าดับเอกสารตามรายการ และท าเครื่องหมาย    หน้าข้อตรงกับเอกสารที่แนบมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี  หน้าข้อที่มี รายการเอกสาร หมายเหตุ 

1  แบบค าขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2560 จากระบบ e-studentloan  
2  แบบค าขอกู้ยืมท่ีกรอกข้อมูลด้วยข้อมูลท่ีเป็นจริง เรียบร้อยแล้ว จ านวน 4 แผ่น  
3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา ถ่ายเอกสารไว้ในหน้าเดียวกัน 
4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ถ่ายเอกสารไว้ในหน้าเดียวกัน 

แยกชุดของบิดาและมารดา 
5  หนังสือรับรองรายได้ / หนังสือรับรองเงินเดือน / Slipเงินเดือน / ส าเนาบัตรผู้รับรอง  

5  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (พิมพ์จาก reg.sut.ac.th เลือกปี 2559)  
6  รายงานตรวจสอบจบ แบบละเอียดทั้งหลักสูตร ท่ีพิมพ์จาก reg.sut.ac.th ใช้กรณีกู้เกินหลักสูตร 
7  แบบบันทึก หรือ หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง/ปีกาศึกษา  

(พิมพ์จาก reg.sut.ac.th เมนูระเบียนประวัติ ให้เห็นส่วนของกิจกรรม หรือ 
ส าเนาจากสมุดบันทึกกิจกรรม หรือ แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม จาก กยศ.)  

 

8  ส าเนาใบมรณะบัตร  ใช้กรณีบิดามารดาเสียชีวิต 
9  ส าเนาใบส าคัญการหย่า   ใช้กรณีบิดามารดาหย่าร้าง 
10  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล  
11  โปรดระบรุายการอื่นๆ (ถ้ามี)................................................................................................ 

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

รหัสนักศึกษา ...........................เลขประจ าตัวประชาชน.........................................ชื่อ – สกุล ....................................................... 

สาขาวิชา...............................................................GPAX........................................โทรศัพท์ติดต่อได้............................................. 

ประเภทของผู้กู้ยืม 

 กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง ไปสหกจิศึกษา 1/60 

 กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง เกินหลกัสูตร 

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

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

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

เวลา................................ 

เจ้าหน้าท่ี........................ 

กรณเีกินหลักสูตร ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ให้กาเครื่องหมาย   หน้ารายการ    ดังนี้ 

  1) ไม่เคยย้ายสาขา                                            ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง  เคยย้ายสาขาจ านวน.................ครั้ง 
  2) จ านวนหน่วยกิตคงเหลือ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน                                          ทัง้หมด................หน่วยกิต 
  3) จ านวนหน่วยกิตทีต่้องการลงเพ่ิม หรือ จะลงเพ่ือ regrade                             ทั้งหมด.................หน่วยกิต 



 
 

 

แบบค าขอกู้ / แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 
นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

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

 สัญชาต…ิ…….เชื้อชาติ………เลขประจ าตัวประชาชน                   สถานภาพ  โสด  สมรส    
   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี..../.........ปัจจุบันสังกัดสาขาวิชา………………………………….…………….………………………  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. � เคยได้รับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาอ่ืน ไมร่วมทุนกยศ./กรอ.)   � ไม่เคยไดร้ับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
    
    

5. � เคยกู้ยมืจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ระบุให้ครบทุกปีที่มีการกู้ยืม)   � ไม่เคยกู้ยมืเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 
ครั้งท่ี ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีท่ี สถานศึกษา รวมค่าเล่าเรียน/ป ี รวมค่าครองชีพ/ปี 

       
       
       

6. บิดาข้าพเจ้าช่ือ……………………………………………………….………………เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน      
ที่อยู่ปัจจุบันบิดา เลขท่ี………หมู่ที…่….ช่ือหมู่บ้าน.........................................ตรอก/ซอย..........……………………..ถนน…………………………….……........... 

      ต าบล……………..………………….…..…..อ าเภอ......................………….…..……...จังหวัด………………………………………...................รหสัไปรษณีย…์.……...… 
โทรศัพท์ติดต่อได้.....................................รายได้ปีละ....................................บาท (…………………………………………………………………………..…………….) 
(ถ้ามีรายได้เป็นเดือนให้ x 12,  หากไม่แน่นอนให้ประมาณการรวมทั้งปี, ถ้าบิดามารดาประกอบอาชีพท่ีมีรายได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง)  
อาชีพ � รับราชการ   � พนักงานรัฐวิสาหกิจ    �พนักงานบริษัท   � เจ้าของร้าน/บริษัท   � รับจ้าง ระบุ...................................................  
        � หาบเร ่   � เช่าร้านค้า   � เกษตรกร (     เจ้าของที่ดินรวม….….ไร ่/      เช่าท่ี รวม……….ไร่)   � อื่น ๆ ระบ…ุ.………………………….…. 
ต าแหน่ง............................................................................สถานท่ีท างาน……….…….………………………..……………………จังหวัด.....………..…….……….…. 

7. มารดาดาข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………….………………เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน      
ที่อยู่ปัจจุบันมารดา เลขท่ี……หมู่ที…่….ช่ือหมู่บ้าน.........................................ตรอก/ซอย..........……………………..ถนน…………………………….……........... 

      ต าบล……………..………………….…..…..อ าเภอ......................………….…..……...จังหวัด………………………………………...................รหสัไปรษณีย…์.……...… 
โทรศัพท์ติดต่อได้.....................................รายได้ปีละ....................................บาท (…………………………………………………………………………..…………….) 
(ถ้ามีรายได้เป็นเดือนให้ x 12,  หากไม่แน่นอนให้ประมาณการรวมทั้งปี, ถ้าบิดามารดาประกอบอาชีพท่ีมีรายได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง)  
อาชีพ � รับราชการ   � พนักงานรัฐวิสาหกิจ    �พนักงานบริษัท   � เจ้าของร้าน/บริษัท   �รับจ้าง   
        � หาบเร ่  � เช่าร้านค้า   � เกษตรกร (     เจ้าของที่ดินรวม….….ไร ่/     เช่าท่ี รวม……….ไร่)   � อื่น ๆระบ…ุ.…………….……………….... 
ต าแหน่ง............................................................................สถานท่ีท างาน……….…….………………………..……………………จังหวัด.....………..…….……….…. 

   8. รวมรายไดค้รอบครัวต่อปี  จ านวน........................................ บาท (...............................................................................) 



 
9. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

  � อยู่ด้วยกัน   � แยกกันอยูเ่พราะความจ าเป็นทางอาชีพ     � หย่าร้าง   อื่น ๆ ระบ…ุ..………………………………………………………. 
10. พี่น้องร่วมบิดา มารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ม.ี................คน ชาย………...….คน หญิง……….……..คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี……………….……………… 

  พี่น้องก าลังศึกษาอยู่ (รวมผู้ขอกู้ยืม) รวม……….………….คน  มีดังนีค้ือ 
คนท่ี เพศ อาย ุ ช่ือ-สกุล ช้ันปีท่ี สถาบันการศึกษา 

      
      
      
      

 

11. พ่ีน้องที่ประกอบอาชีพแล้ว รวม.........................คน คือ 
คนท่ี เพศ อาย ุ วุฒิการศึกษา สถานท่ีท างาน รายได้เดือนละ 

      
      
      

 

  12. ข้าพเจ้าไดร้ับเงินเป็นคา่ใช้จ่ายรายเดือน จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง นอกเหนือจากค่าเลา่เรยีน เดือนละ………….…………………….   บาท 
  13. ข้าพเจ้าไดร้ับการอุปการะดา้นการเงินจาก ช่ือ-นามสกลุ……….……………………………………….…………………………………………………..…............ 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน          มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเกี่ยวข้องเป็น.…..………………… 
  14. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี ้

14.1 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก ่ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (หน่วย : บาท) 
       ควรประมาณการให้ใกล้เคียงกับหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนจริงในปีการศึกษา 2560 มากที่สุด เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรเงินกู้ให้ทุกคน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 รวม (บาท) 

14.1.1 ค่าหน่วยกิต ให้ใส่จ านวนเงินท้ัง 3 ภาค  
         (ประมาณการจ านวนเงินจากผลคณู จ านวนหน่วยกติ x 500 บาท ) 

    

14.1.2 ค่าบ ารุงการศึกษา ใส่เฉพาะภาค 1 ยกเว้น re-entry ใส่ภาคทีเ่ข้าใหม่  
          (จ านวนเงิน 10,400 บาท)   

    

รวมจากข้อ 13.1.1 ถึง 13.1.2       
14.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษา ได้แก ่ค่าครองชีพ  โดยให้กู้ตามวงเงินท่ีระบไุว้ในประกาศกองทุนฯ 

15. เหตผุลความจ าเป็นที่ต้องกู้ยืมในปีการศึกษา 2560     ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศกึษา  หากปรากฏภายหลงัว่าข้อความอนัเปน็เทจ็  ขา้พเจ้าจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึน้แกก่องทุนเงนิให้กู้ยมืเพ่ือการศึกษา
และมหาวิทยาลัยทั้งหมด  และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การกู้ยืมทันท ี พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว 
 

 ลงช่ือผู้ขอกู้ยืม…………………………………..………………... 
        (………………………………...………………..) 
 วันท่ี…….…..เดือน……….……………พ.ศ…….…… 
 

 

กู้ยืมเงินค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ถ้าตอ้งการกู้ให้ใส่จ านวนเงิน รวม 26,400 บาท/ป ี--->  
                                                            รวมทุกรายการจากข้อ 14.1 ถึง 14.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)  



 
 
 
 

การรับรองรายได้ผู้ขอกู้ รายเก่าต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560 
 
 

 

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 (ให้ติดลงบนกระดาษ 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  หากปรากฏภายหลังว่าได้รับรองข้อความอันเป็นเท็จ  
ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและมหาวิทยาลัย  และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การรับ
ทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้กู้ทุกประเภท  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย
ลายมือเดียวกันกับหนังสือรับรองฉบับนี้เพ่ือเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว 

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

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



 

 
 
 

หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้  
 
 

 
ค าชี้แจง  (กรุณาอ่านก่อนเขียนหนังสือรับรอง) :  
1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วยลายมือเดียวกันหรือพิมพท์ั้งฉบับ ห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า 
2. ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ  
 

            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.่.................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน……………………….………..……………ต าบล...................................................อ าเภอ...........................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย.์...........................หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)......................................................มีรายได้ปีละ............................................บาท 

 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏภายหลังว่าได้รับรองข้อความอันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้าจะ
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและมหาวิทยาลัย  และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การรับ
ทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้กู้ทุกประเภท  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย
ลายมือเดียวกันกับหนังสือรับรองฉบับนี้เพ่ือเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว 
  

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

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


