
 
 
        

แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
  ส าหรับผู้ขอกู้รายเก่าต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
กรณี    กู้ต่อเนื่องปกติ               สหกิจศึกษา ภาค 1/2561           เกินหลักสูตร 
ผู้ประสงค์จะกู้ยมืเงิน กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน ด้วยปากกาลูกลืน่สีน้ าเงิน  
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 

 ลักษณะที ่1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
 ลักษณะที ่2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

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

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

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

ต าบล…………………….…..อ าเภอ......................………….…จังหวัด…………………………รหสัไปรษณีย์….…......โทรศัพทต์ิดต่อได…้………....……… 
4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
 เคยส าเร็จการศึกษระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา...................จาก.......................................................................................................... 
     ส านักวิชา …………...................................................................สาขาวิชา................................................................................................. 
 ไม่เคยส าเร็จการศึกษระดับปริญญาตร ี

5.  เคยไดร้ับทุนการศึกษาอื่น (ไม่รวมทุนกยศ./กรอ.)    ไม่เคยไดร้ับทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 

    
    
    
    

6.  เคยกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ระบุให้ครบทุกปีท่ีมีการกู้ยืม)    ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประเภท ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันปีท่ี สถานศึกษา รวมค่าเล่าเรียน/ป ี รวมค่าครองชีพ/ปี 
       
       
       
       

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

8. ข้าพเจ้าไดร้ับเงินเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน และไม่รวมทุน) ………….………บาท/เดือน 

9. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 
  � อยู่ด้วยกัน   � แยกกันอยูเ่พราะความจ าเป็นทางอาชีพ     � หย่าร้าง   อื่น ๆ ระบุ…..……………………………………………………… 

10. รายไดร้วมของครอบครัวต่อป ี(ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ)  จ านวน............................ บาท (...............................................................................) 

รูปถ่ายชุดนศ. 

ขนาด 1 นิ้ว 
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11. บิดาข้าพเจ้าช่ือ-สกุล…………………………………………………………เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน       
 ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู ่อาย…ุ…...ปี จบการศึกษาช้ันสูงสดุ…………………………….จากสถานศกึษา………………………………..…….............. 
อาชีพ  รับราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท    เจ้าของร้าน/บริษัท    รับจ้าง ระบุ......................................  
ต าแหน่ง........................................................................สถานท่ีท างาน…………..............................................................................……………………….           
          หาบเร่   เช่าร้านค้า  เกษตรกรประเภท.......................... (เจ้าของที่ดิน...….ไร่  เช่าท่ี….ไร่)   อื่นๆระบุ…...….....…… 
รายได้ปีละ..........................................บาท (เขียนเป็นตัวอักษร.......…..........................…….....................................……….………..………….….)  
(ถ้ามีรายได้เป็นเดือนให้ x 12, หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ, ถ้าบดิามารดาประกอบอาชีพท่ีมีรายไดร้่วมกันให้แบ่งครึ่ง)  
ที่อยู่ปัจจุบันบิดา เลขท่ี………หมู่ที…่….ช่ือหมู่บ้าน..................................ตรอก/ซอย.............……………..ถนน………….......………………….……........... 

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

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

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

      ต าบล…………….....………..อ าเภอ...............……..……...จังหวัด………...……….................รหสัไปรษณีย…์….…....…โทรศัพท์ติดต่อได้.............................. 
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 16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2561 ดังนี ้
16.1 ขอกู้ยืมเงินที่จ่ายเข้าบญัชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องกับการศกึษา ดังนี ้ (ใส่เครื่องหมาย หน้าข้อ) 
        ค่าหน่วยกิต เท่ากับจ านวนท่ีลงทะเบียน       ค่าบ ารุงการศึกษา 10,000 บาท 
        ค่าบ ารุงกิจกรรม 400 บาท         ค่าประกันของเสียหาย 3,500 บาท 
        ค่าธรรมเนียมพิเศษ (เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 200,000 บาท หรือ หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ 17,000 บาท) 
ทั้งนี้จ านวนเงินที่จะได้รบัอนุมัติ ขึน้อยู่กับจ านวนเงินที่มหาวิทยาลยัได้รับจัดสรรจากกองทุน  หากเงินทุนไม่เพียงพอผู้ขอกูต้้องช าระเงินเพิ่ม  
ส่วนค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระไปแล้วนักศึกษาจะได้รับคืนภายหลังจากเสรจ็สิ้นการด าเนินการกู้ยืมและมหาวทิยาลัยได้รับเงินจากกองทุนเรียบร้อยแล้ว 
16.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ  ตามวงเงินท่ีระบุไว้ในประกาศกองทุนฯ (ใส่เครื่องหมาย หน้าข้อที่ต้องการ) 
       (ผู้ที่จะขอค่าครองชีพได้ต้องมีรายได้รวมของครอบครัว ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี) 
        ขอกู้ค่าครองชีพ เดือนละ 2,400 บาท เป็นเวลา 12 เดือน รวม 28,800 บาท/ปี 
        ไม่ขอกู้ค่าครองชีพ 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  หากปรากฏภายหลังว่าข้อความอันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งหมด  และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การกู้ยืมทันที  
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว ได้แก่ 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 

2.ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 

3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผูย้ื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

4.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ  บิดา   มารดา   และผู้ปกครอง(ถ้ามี) 

5.ส าเนาทะเบียนบ้านของ  บิดา   มารดา   และผู้ปกครอง(ถ้ามี)  

6.หนังสือรับรองเงินเดือนของ บิดา  มารดา และผู้ปกครอง(ถ้ามี)    กรณีมรีายได้ประจ า 

7.สลิปเงินเดือนของ บิดา   มารดา   และผู้ปกครอง(ถ้ามี)    กรณีมรีายได้ประจ า 

8.หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)   กรณีไม่มีรายได้ประจ า 

9.ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ในแบบ กยศ.102   กรณไีม่มรีายได้ประจ า 

10.แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายท่ีอยู่อาศยัของ  บิดา   มารดา  หรือผู้ปกครอง (ถ้ามีการย้ายที่อยู่) 

11.ใบแสดงผลการศึกษา ในปีการศึกษา 2560  พิมพ์จากระบบ  reg.sut.ac.th 

12.บันทึกกิจกรรมจิตอาสา พิมพ์จากเมนูประวัติกิจกรรมใน reg.sut.ac.th  จ านวน............ ช่ัวโมง (รวมไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง) 

13.อื่นๆ (ถ้ามี)................................................................................................................................... 

 
 

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

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

         วันท่ี…….…..เดือน……….……………พ.ศ…….…… 
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<< เอกสาร ชุดนี้ทั้งหมด 6 หน้า ให้พิมพ์ หน้า-หลัง 
หน้านี้ว่าง เพื่อให้พิมพ์ หนังสือรับรองรายได้ กับรับรองสภาพครอบครัว อยู่ในใบเดียวกันได้ค่ะ>> 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 
 
 

 

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

       2)  ถ้าบิดา/มารดา ประกอบอาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ ฉบับนี้ พร้อมกับส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง   
       3)  ถ้าบิดา/มารดา ประกอบอาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกจิ /พนักงานลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/รา้น ที่มีเงินเดือน 

    ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกจากหน่วยงาน พร้อมกับส าเนา Slip เงินเดือน (ให้ติดลงบนกระดาษ A4) 

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

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

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

มี มารดา ช่ือ-สกุล......................................................................................� ยังมีชีวิตอยู่ � ถึงแก่กรรม (แนบใบมรณะบัตร) 
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..........................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
เลขท่ี.......หมู่ที่....ตรอก/ซอย................................หมู่บ้าน...............................ถนน…………..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย์............................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..........................................รหสัไปรษณีย์............................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 หรือพิมพ์ ทั้งฉบับ ห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า 
2. ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการ หรอื เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 

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

ข้าพเจ้า(ช่ือ-สกุลผูร้ับรอง).......................................................................เลขประจ าตัวประชาชน           
ประกอบอาชีพ............................................ต าแหน่ง..........................................สถานท่ีท างาน...................................................................................... 
เลขท่ี.......หมู่ที่....ตรอก/ซอย................................หมู่บ้าน...............................ถนน…………..……….…..….ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย์............................โทรศัพทต์ิดต่อได้................................... 
ขอรับรองว่า  นักศึกษาผู้ขอกู ้มีข้อมูลของบิดาและมารดา และสภาพครอบครัว ดังนี้  

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

มีสถานภาพของบิดามารดาเป็นดังนี้ : 
  บิดามารดามสีภาพสมรส อยูด่้วยกันปกติ      

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

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

............................................................................................................................................................................................................................ ..  
ปัจจุบันนักศึกษาผู้ขอกู้ ได้อยู่ในความปกครองของ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................... 
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็น..................................ซึ่งประกอบอาชีพ….............................................ต าแหน่ง......................................................... 
สถานท่ีท างาน/หน่วยงาน…............................................................เลขท่ี..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน……………………….………..……………ต าบล...................................................อ าเภอ...........................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย์............................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............................................. 


