
แบบค ำขอกู้ยมืส ำหรับผู้กู้ 
 
 

ช่ือ – สกลุ………………………………………………………………..  รหัสประจ ำตวันักศึกษำ…………...…………..……..
โปรแกรมวชิำ/หลกัสูตร………………………………….. …………….   คณะ………..……………………………………… 

เลขที่บัตรประชำชน ----        E-MAIL ………………………………..………….  
รหัสผ่ำนของระบบ e-Studentloan  .......................................     เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้........................................................... 
  ในมหำวทิยำลยั          ศูนย์กำรศึกษำฯ  ศูนย์…………………………………        ภำคปกต ิ        ภำคปกต ิ(โครงกำรพเิศษ)            

ตารางเรียงล าดบัท่ีรายการเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาเรียงล ำดบัรำยกำรเอกสำรแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯตำมในตำรำง  โดยมีจ านวนส าเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ 

*****พร้อมเซ็นช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของช่ือในเอกสำรด้วยปากกาหมึกสีน ้าเงินเท่าน้ัน***** 
1) ถา้มีเอกสารใหก้าเคร่ืองหมายถูก(√)ลงในช่องสถานะเอกสาร                  2) ถา้ไม่มีเอกสารใหก้าเคร่ืองหมายผดิ(X)ลงในช่องสถานะเอกสาร   

ล าดบัที่
เอกสาร 

รายการเรียงเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ 
 

สถานะการตรวจเอกสาร 

ส าหรับนักศึกษา ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
1 แบบค าขอกู้ยมืเงนิ ประกอบไปดว้ย หนา้ท่ี 1,หนา้ท่ี 2 ,หนา้ท่ี 3 ,หนา้ท่ี 4 ,หนา้ท่ี 5 ,หนา้ท่ี 6  

- รูปถ่ายของนกัศึกษาผูย้ืน่กู ้ ให้ติด 1 ใบ ลงในหนา้ท่ี 1 มุมขวาตรงกรอบรูปถ่าย 1 น้ิว 
- รูปถ่ายบา้น   ให้ติดลงในเอกสารหนา้ 4 แผนผงับา้น 

  

2 ส าเนาบตัรประชาชนของนกัศึกษาผูย้ืน่กู ้   
3 ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัศึกษาผูย้ื่นกู ้   
4 ส าเนาบตัรนกัศึกษาของนกัศึกษาผูย้ืน่กู ้  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่1 รหัส59 ให้ใช้บาร์โค้ตแทนส าเนาบัตรนักศึกษา   

5 ส าเนาบญัชีธนาคารกรุงไทย หรือส าเนาบญัชีธนาคารอิสลาม กรณทีี่เป็นผู้กู้รายเก่า   
6 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา    
7 ส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา    
8 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของมารดา    
9 ส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา    
10 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง             กรณทีี่ไม่มีทั้งบิดามารดาเลีย้งดู   
11 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครอง   
12 ส าเนาใบมรณบตัรของบิดาหรือมารดา  กรณทีี่บิดาหรือมารดา เสียชีวติ    

13 ส าเนาหนงัสือส าคญัการหยา่ร้างของบิดามารดา  กรณทีี่บิดามารดา หย่าร้างกัน     

14 หนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว (แบบค าขอกูย้มืฯหนา้ท่ี6) กรณทีี่ไม่มีทั้งบิดามารดาเลีย้งดู   
15 ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ   สมาชิกสภาเขต   สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   หรือผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร  ของผูท่ี้รับรองหนงัสือสถานภาพครอบครัว 
  

16 หนงัสือรับรองเงินเดือน  กรณทีี่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีเงนิประจ าเดือน    

17 หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวผูกู้(้แบบค าขอกูย้มืฯหนา้ท่ี5) กรณทีี่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่มีเงนิเดอืนประจ า   
18 ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ   สมาชิกสภาเขต   สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   หรือผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร  ของผูรั้บรองหนงัสือรับรองรายได้ 
  

19 ส าเนาใบแสดงผล(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึงภาคเรียนที่ 2 / 2558 ของนกัศึกษาผูย้ืน่กู ้  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่1     
รหัส59 ให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดมิแทน(ดส.29) 

  

20 ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผา่นระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559 จากเวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th       
ต้องรอระบบเปิดแล้วเข้าไปบันทึกจึงจะสามารถพมิพ์(print)เอกสารออกมาได้ 

  

21 บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ (จิตอาสา) จ  านวน 36 ชัว่โมง     

ล ำดบัที่..................../ปี2559 
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีร่ะบุให้นักศึกษำ) 

  กยศ.                                          กรอ. 
  รำยเก่ำไม่ย้ำยสถำนศึกษำ          รำยเก่ำย้ำยสถำนศึกษำ 

     รำยเก่ำเว้นกู้ ปีสุดท้ำยที่กู้ ........    รำยใหม่ 

 

http://www.studentloan.or.th/


แบบค ำขอกู้ยมืเงนิ 

กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่กำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
มหำวทิยำลยัสวนดุสิต 

 

โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงหรือพมิพ์ 
1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………………………..….......………. วนั/เดือน/ปีเกิด ……/………/…….. อาย ุ…...……ปี 

สญัชาติ ……...………. เช้ือชาติ ………………… ระดบัการศึกษา …………… ชั้นปีท่ี …….. คณะ ………....…………... 
โปรแกรมวิชา/หลกัสูตร…......………......………คะแนนเฉล่ียสะสม……..… ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา…………....…..…….… 

2.  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................................ 
 ……………..........................................................โทรศพัท…์….…….…….ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้..................................... 
 ……………………………………………………………………………………………โทรศพัท…์……………………… 
3.    ไม่เคยกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินฯ     เคยกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินฯ ระดบัปริญญาตรีจ านวนก่ีคร้ัง ................... 
4.  บิดาขา้พเจา้ช่ือ…………………………………...................………..    ถึงแก่กรรม          ยงัมีชีวิตอยู ่อาย ุ.….…….. ปี 
 อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง …………………............…………………………………….. 
     คา้ขาย โดยเป็น   เจา้ของร้าน    หาบเร่              เช่าร้าน 
          ลกัษณะสินคา้ ……………………………………............………………………………………………. 
     รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน) …………………….............………………………………………………… 

                  เกษตรกร ประเภท …………………………............…………………………………………………….. 
โดย                  เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม…….......… ไร่              เช่าท่ีรวม …....……. ไร่ 

                               อ่ืนๆ (ระบุงานใหช้ดัเจน) ……………………………................………………………………………… 
 รายไดปี้ละ ……………………….. บาท  

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................................ 
.............................................................โทรศพัท…์……….…….ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได…้……........................................... 
……………………………………………………………………………………………โทรศพัท…์……………………… 

5.   มารดาขา้พเจา้ช่ือ………………………….......................………….    ถึงแก่กรรม          ยงัมีชีวิตอยู ่อาย ุ.………... ปี 
      อาชีพ                รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง ………............…………………………………………….. 
     คา้ขาย โดยเป็น   เจา้ของร้าน    หาบเร่              เช่าร้าน 
          ลกัษณะสินคา้ ………………………………............……………………………………………………. 
                              รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน) ………………….............…………………………………………………… 

                  เกษตรกร ประเภท …………………………................………………………………………………….. 
โดย                              เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม……....… ไร่              เช่าท่ีรวม ……....…. ไร่       

    อ่ืนๆ (ระบุงานใหช้ดัเจน) ……………………………………………… 
 รายไดปี้ละ ……………………….. บาท  

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................................ 
.............................................................โทรศพัท…์……….…….ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได…้……........................................... 
……………………………………………………………………………………………โทรศพัท…์……………………… 

 
 

รูปถ่าย 1 น้ิว 



2 

6.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
   อยูด่ว้ยกนั       หยา่        แยกกนัอยูต่ามอาชีพ       อ่ืน ๆ (ระบุใหช้ดัเจน)….....................………….................…. 
7.  พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดา รวมผู้ขอกู้ยมื มี ………….. คน ชาย ……...….. คน หญิง ……....….. คน ขา้พเจา้เป็นคนท่ี ….....…. 
     พ่ีนอ้งก าลงัศึกษาอยูร่วมกบัผู้ขอกู้ยมืมีจ านวน ………… คน   พ่ีนอ้งท่ีประกอบอาชีพแลว้รวมมีจ านวน ….……. คน คือ 

**ให้ใส่ข้อมลูพ่ีน้องทุกคนรวมตัวนักศึกษาด้วยในตารางนี*้* 
คน
ท่ี 

เพศ อาย ุ ชั้น
ปี 

วฒิุ 
การศึกษา 

สถานศึกษา สถานท่ีท างาน รายได้
เดือนละ 

        
        
        
        
        
8.  ผูป้กครอง (กรณีที่ไม่มทีั้งบิดำมำรดำเลีย้งดู) 
 ช่ือ ………………...........………. สกลุ …………….…………………… เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น ………………….. 
 อาชีพ   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง ……………………............………………………………….. 
     คา้ขาย โดยเป็น   เจา้ของร้าน    หาบเร่    เช่าร้าน 
          ลกัษณะสินคา้ ………………………………............……………………………………………………. 
     รับจา้ง (ระบุงานใหช้ดัเจน) ……………………….............……………………………………………… 

                  เกษตรกร ประเภท ………………………….…………………...........………………………………….. 
โดย                  เป็นเจา้ของท่ีดิน  รวม….…..… ไร่                เช่าท่ีรวม ….....…. ไร่ 

                         อ่ืนๆ (ระบุงานใหช้ดัเจน) .........................................................................………………..........………… 
 รายไดปี้ละ ……………………….. บาท  

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................................ 
.............................................................โทรศพัท…์……….…….ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได…้……........................................... 
……………………………………………………………………………………………โทรศพัท…์……………………… 

9.   ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการศึกษาจากกองทุนเงินใหย้ืมเพ่ือการศึกษา  ดงัน้ี 
 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 
9.1 ค่าเล่าเรียนตามท่ีสถานศึกษาเรียกเกบ็                                          
9.2 ค่าครองชีพ  เดือนละ ...........................  บาท                   เป็นเวลา ........................... เดือน  

9.1  และ  9.2  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท)  
 
ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความทั้งหมดน้ี เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอม
รับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา    พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา  

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

   วนัท่ี…….. เดือน ……………. พ.ศ………… 
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ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ทีป่รึกษำของมหำวทิยำลัยสวนดุสิต 
 

วนัท่ี ………. เดือน ………………….. พ.ศ. …..…………. 
   ขา้พเจา้……………………………………….……............ ต าแหน่ง ……………………………………….. 
ท าการสอนประจ ากลุ่มวิชา/โปรแกรมวิชา/หลกัสูตร ……………………….................. คณะ………………......……………… 
สถานท่ีท าการสอน    ในมหาวิทยาลยัฯ        ศูนยก์ารศึกษาฯ         ศูนย…์…………..............…………………………….. 
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของ …………………………..............…………………………………………………….…..…………... 
   ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา     …….. …………………………………………......................…………... 
……………………………………………………………………………………………………………............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………............……………… 
…………………………………………………………………............…………………………………………………………
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………............……………… 
…………………………………………………………………............…………………………………………………………
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………............……………… 
…………………………………………………………………............…………………………………………………………
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………............……………… 
…………………………………………………………………............…………………………………………………………
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
…………………………………………………………………............………………………………………………………… 
 

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

ต าแหน่ง ……………………………………….. 
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แผนผงัแสดงทีต่ั้งบ้ำน 

ของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง พร้อมแนบรูปถ่ำย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ 
1. ระบุเลขท่ีบา้น  ตรอก  ซอย   ถนน  ใหช้ดัเจน 
2. ระบุระยะทาง   สายรถประจ าทางท่ีผา่น 
3. ระบุจุดเด่นของสถานท่ีอยูใ่กลบ้า้นท่ีสุด                                                                                                                                                    

 
 

1. รูปถ่ำยบ้ำน 

2. วำดแผนทีบ้่ำน 

รับรองข้อมูลทีใ่ห้ถูกต้อง 
                                                                                                                                          
ลงช่ือผูกู้ ้…………………..………............….. 

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

 

วนัท่ี………… เดือน ………………… พ.ศ. ……………… 
  

ขา้พเจา้………………………….…….………….ต าแหน่ง……...……………………….สงักดั................................................. 
สถานท่ีท างาน ……………..………………….เลขท่ี……….หมู่ท่ี………ตรอก/ซอย……………………… ถนน ……….……………. 
ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต ……...……………จงัหวดั……..…………รหสัไปรษณีย…์…………โทรศพัท…์…………… 
ขอรับรองวา่ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................ผูข้อกูย้มืเงินประกอบอาชีพ..……………………..
สถานท่ีท างาน ……………..………………….เลขท่ี……….หมู่ท่ี………ตรอก/ซอย……………………… ถนน ……….……………. 
ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั……..…………รหสัไปรษณีย…์…………โทรศพัท…์……………
มีรายไดปี้ละ…………………….………...บาท 
 

คู่สมรสของผูข้อกูย้มืเงิน  ถึงแก่กรรม  ยงัมีชีวติอยู ่ประกอบอาชีพ...………....………สถานท่ีท างาน……………………
เลขท่ี………หมู่ท่ี……..ตรอก/ซอย…..……………ถนน…………..…..ต าบล/แขวง……..…………….อ าเภอ/เขต……………………. 
จงัหวดั………...……...รหสัไปรษณีย…์………..……โทรศพัท…์………..………….มีรายไดปี้ละ……………………....………...บาท 

 

บิดาของผูข้อกูย้มืเงิน        ถึงแก่กรรม  ยงัมีชีวติอยู ่ประกอบอาชีพ...…………………สถานท่ีท างาน……….................... 
เลขท่ี………หมู่ท่ี……..ตรอก/ซอย…..……………ถนน…………..…..ต าบล/แขวง……..…………….อ าเภอ/เขต……………………. 
จงัหวดั………...……...รหสัไปรษณีย…์………..……โทรศพัท…์………..………….มีรายไดปี้ละ…………………….…...……...บาท 
 

มารดาของผูข้อกูย้มืเงิน     ถึงแก่กรรม  ยงัมีชีวติอยู ่ประกอบอาชีพ...…….…………...สถานท่ีท างาน…...…….…...…… 
เลขท่ี………หมู่ท่ี……..ตรอก/ซอย…..……………ถนน…………..…..ต าบล/แขวง……..…………….อ าเภอ/เขต……………………. 
จงัหวดั………...……...รหสัไปรษณีย…์………..……โทรศพัท…์………..………….มีรายไดปี้ละ…………………….…...……...บาท 
 

ผูป้กครอง (ท่ีมิใช่บิดา – มารดา) ของผูข้อกูย้มืเงิน  ถึงแก่กรรม  ยงัมีชีวติอยู ่ ประกอบอาชีพ…….........………….………
สถานท่ีท างาน………..………เลขท่ี………หมู่ท่ี……..ตรอก/ซอย…..……………ถนน…………..…..ต าบล/แขวง……..…………….
อ าเภอ/เขต……………….จงัหวดั………..……...รหสัไปรษณีย…์……..……โทรศพัท…์…………….มีรายไดปี้ละ….…………...บาท 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความอนัเป็น
เท็จ ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 

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

 
หมำยเหตุ:          1.  เอกสารน้ีใชเ้ฉพาะบิดา มารดา  หรือผูป้กครองที่ไม่มีเงนิเดอืนประจ ำ  เท่ำนั้น  หากมีเงินเดือนประจ าให้ใช้หนังสือรับรองเงนิเดอืน 

  2.  กรอกขอ้มูลให้ถูกตอ้งครบถว้นดว้ยลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั  โดยใชป้ากกาหมึกสีน ำ้เงนิ  และห้ำมมีรอยลบ  ขีด  ฆ่ำ  
                           3.  การรับรองรายไดข้องครอบครัวให้บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
- สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร หรือผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ผู้ขอกู้ยมืศึกษำอยู่ 

  4. ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   สมำชิกสภำเขต  สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร   หรือผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พร้อม     
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสารดว้ยปากกาหมึก สีน ำ้เงิน           



6 
หนังสือรับรองสถำนภำพครอบครัวผู้ขอกู้ 

 

วนัท่ี………… เดือน ………………… พ.ศ. ……………… 
 

ขา้พเจา้……………………………….........……………......……….ต าแหน่ง…………........….……………. 
สถานท่ีท างาน …………………………….................…................…….เลขท่ี ……..……. หมู่ท่ี …...…......….……… 
ตรอก/ซอย………………..............................……… ถนน …………….……..…. ต าบล/แขวง ……………….……… 
อ าเภอ/เขต ………......…………จงัหวดั …………...…………รหสัไปรษณีย ์…....………โทรศพัท ์…...……..……… 

ขอรับรองวา่ บิดาและมารดาของ ........................................…............................................……………………. 
  แยกกนัอยู ่ ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส    
  สมรสแต่แยกกนัอยู ่ ไม่ไดจ้ดทะเบียนหยา่ 
  บิดาหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได ้     
  มารดาหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได ้
  บิดา – มารดาหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได ้         
  บิดา – มารดาไม่ส่งเสียเล้ียงดู 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุโดยละเอียด)............................................................................................ 

ขณะน้ี นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................................    อยูใ่นความปกครองของ 
นาย/นาง/นางสาว.........................................................................แต่เพียงผูเ้ดียวโดยมีความสัมพนัธ์เป็น.......................... 
ท่ีอยู ่เลขท่ี ….......…… หมู่ท่ี ……...…........ ตรอก/ซอย ………..........………………… ถนน ……………………….. 
ต าบล/แขวง …………………..……. อ าเภอ/เขต ………...................………………. จงัหวดั ……….........…………... 
รหสัไปรษณีย…์………...........….....…… โทรศพัท ์…………......…..………….  

ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง   หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรอง
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อ
การศึกษา 

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

หมำยเหตุ:   1.  กรอกขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้นดว้ยลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั  โดยใชป้ากกาหมกึสีน ำ้เงนิ  และห้ำมมรีอยลบ  ขีด  ฆ่ำ 
                     2.  การรับสถานภาพของครอบครัวใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

- เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
- สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร หรือผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษำอยู่ 

  3. ใหแ้นบส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ   สมำชิกสภำเขต  สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร   หรือผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสารดว้ยปากกาหมึก สีน ้ำเงิน     

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
บันทกึการเขา้ร่วมกิจกรรมที่มปีระโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 

จ านวน 36 ชั่วโมง  กอ่นปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ชื่อ.............................นามสกุล................................... 

    คณะ…………………………ชั้นปทีี่....................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ จ านวน 36 ชั่วโมง 

 
ชื่อ...........................................................................................รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ........................................................... 
หลักสูตร.............................................................คณะ.................................................ภำคเรียนที่........ปีกำรศึกษำ............... 
 
โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาที่ท า ชื่อสถานที่เข้าร่วมกิจกรรม วันที่เข้าร่วม 

กิจกรรม 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ชื่อผู้รับรองการเขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เบอร์โทรศัพท ์
ของผู้รับรองการเขา้ร่วม

โครงการ/กิจกรรม 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม  ชั่วโมง 

* หมำยเหตุ   1.แตล่ะกิจกรรมที่นักศึกษำเข้ำร่วม นักศึกษำจะต้องถ่ำยภำพร่วมระหว่ำงนักศึกษำกับผูร้ับรองกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
      2.ช่ือผู้รับรองกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมให้เขียนตัวบรรจงเพื่อง่ำยแก่กำรอ่ำน 

 
  ติดต่อสอบถำมหมำยเลขโทรศัพท์ 02-2445198 -9 

ศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 

 
 

รูปถ่าย 1 น้ิว 


