
 

 

  แบบค ำขอยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน 

 ข้าพเจ้า นาย / นางสาว ................................................................................. รหัสนักศึกษา ....................................... 

โปรแกรมวิชา ...................................................................... คณะ ............................................................ ช้ันปทีี ่....................... 

       เป็นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                   ไม่เป็นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ....... ........ หมู่ที่ ........... ถนน .......................... ต าบล .......................... อ าเภอ ............................              

จังหวัด ...................... ............................... รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ............................. ..............                    

มีความประสงค์จะขอกู้ยืม เงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องจาก 

....................................................................... และจะขอกู้ยืมเงิน จ านวน ............................ บาท (............................................)     

 

        ลงช่ือ ............................................. 

            (.................................................) 

        วันท่ี ............................................... 
 

 

                                                                                                                                                      

บิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน          บิดา-มารดา แยกกันอยู/่หย่าร้าง               

บิดา ถึงแก่กรรม            มารดา ถึงแก่กรรม 

        บิดา ช่ือ .......................................................... อายุ ............ ปี อาชีพ .............................. รายได้ ................. บาท/เดือน                  

อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี .................... หมู่ที่ ............. ถนน .................................................... ต าบล ................................................... 

อ าเภอ......................................... จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์ .............................. 

        มารดา ช่ือ ................................................... อายุ ............ ป ีอาชีพ .......................... รายได้ ..................... บาท/เดือน 

อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี .................... หมู่ที่ ............. ถนน ................................................... ต าบล .................................................... 

อ าเภอ........................................ จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์.............................. 

        ผู้ปกครอง ช่ือ.................................................... อายุ ...........ปี อาชีพ ............................ รายได้..................... บาท/เดือน 

อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี .................... หมู่ที่ ............. ถนน ................................................. ต าบล ...................................................... 

อ าเภอ........................................ จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์............................. 

        ความคิดเห็นของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง รับทราบในการขอกู้ยืมเงินของนักศึกษา เพื่อ .................................................. 

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

หากนักศึกษา (นาย/นางสาว) ..................................................................... ไม่น าเงินมาช าระคืนตามก าหนด ข้าพเจ้าจะเป็น

ผู้รับผิดชอบ และชดใช้หนี้เงินกองทุนที่นักศึกษาดังกล่าวขอยืมไปท้ังหมด 

 

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

 

 

สถำนภำพครอบครัว 

ลงช่ือ ................................................. 

       (.........................................................) 

     บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 



 

 

 ได้ตรวจสอบแล้วว่านักศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

          นักศึกษายืมเงินเพ่ือน าไปจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ............ ปีการศึกษา .................. 

                    นักศึกษามีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรืออยู่ในระหว่างถูก  

                    สอบสวนทางวินัย 

          นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

          นักศึกษามีความเดือดร้อนทางการเงิน คือ (ระบุรายละเอียด) .................................................. 
 

ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ........................................................................................................................  

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

       ลงชื่อ ................................................. 

            (......................................................) 

       วันที่ ................................................... 
 

ควำมเห็นของคณบดี ............................................................................................................................. .............. 

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

       ลงชื่อ ................................................. 

            (......................................................) 

                                                                         วันที่ ................................................... 

 

 
 

 

ควำมเห็นของหัวหน้ำงำนบริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
                          
                         ลงชื่อ............................................ 
                         (...................................................) 
                         วันที่............................................. 

 

ผลสั่งกำรอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 

 อนุมัต ิ

  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.................................................. 
              
                       ลงชื่อ................................................. 
                       (........................................................) 
                       วันที่.................................................. 

 

กำรพิจำรณำจำกคณะ 

กำรพิจำรณำจำกกองพัฒนำนักศึกษำ 



 

              

1. ส าเนาบัตรนักศึกษา    จ านวน 1 ฉบับ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้  จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้    จ านวน 1 ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน   จ านวน 1 ฉบับ 

6. ส าเนาใบลงทะเบียนเรียน (ภาคเรียนที่ขอยืมเงิน) จ านวน 1 ฉบับ 

7. ใบรับรองผลการเรียน    จ านวน 1 ฉบับ 

8. ใบผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 

 

        หลักเกณฑ์กำรให้ยืมเงินกองทุน 

1. เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย สามารถกู้ยืมได้ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาใหมช่ั้นปีที่ 1 

และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เทียบโอน) จะให้กู้ยืมได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 

2. วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ยื่นกู้ยืมเงิน ตามประกาศมหาวิทยาลัย    

(ไม่รวมค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้า)  

3. ระยะเวลาการช าระเงินคืนไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงิน 

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี สมควรได้รับการสนับสนุน 

5. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

6. หากได้รับการอนุมัติกู้ยืมเงินแล้ว ให้นักศึกษานัดหมายผู้ค้ าประกัน จ านวน 2 ท่าน ลงนาม    

ท าสัญญากู้ยืมเงิน ณ กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้ค้ าประกันคนที่ 1 จะต้องเป็น บิดา, มารดา, 

ผู้ปกครอง ส่วนผู้ค้ าประกันคนที่ 2 คือ อาจารย์ที่ปรึกษา          

*** หมำยเหตุ   หำกผู้กู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อนุมัติ 

 

 

 

 

เอกสำรประกอบกำรยืมเงิน 



 

        เงื่อนไขกรณีไม่ช ำระเงินคืน 

 

1. หมดสิทธิ์ในการยืมเงินกองทุนช่วยเหลือการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

2. ไม่มีสิทธิ์ในการสอบปลายภาค 

3. ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 

4. มหาวิทยาลัยด าเนินการอายัดเอกสารส าคัญทางการศึกษาทุกชนิด 

5. ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนในภาคเรียนสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา จะถูกยับยั้งการอนุมัติจบ

การศึกษา 


