
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  (ภาคปกติ)   
............................................................... 

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับ
ปริญญาตรี  ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน               
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา  ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพ่ือให้การกู้ยืมเงิน
จากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงก าหนดหลักเกณฑ์  
และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
๑. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่

ยื่นขอกู้ยืมเงิน  และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ   
๒. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน  และความจ าเป็นฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 
๓. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี  และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย  หรือระหว่างถูกสอบสวนวินัย

ของนักศึกษา 
๔. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างช าระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  ของภาคเรียนที่ผ่านมาหรือมี

ประวัติไม่ช าระหนี้ตามสัญญาที่เคยท าเรื่องกู้ยืมฯ ไว้ 
๖. นักศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. และ กรอ. และนักศึกษาที่ได้รับทุนอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษา

ต่อเนื่องไม่มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  
๗. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเฉพาะค่าครองชีพ ในระบบ กยศ. และ กรอ. สามารถกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยได้  

หลักฐานประกอบการยื่นขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒. ใบรายการลงทะเบียนเรียน  ในภาคเรียนนั้นๆ    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรวมล่าสุด    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๗. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

 
 
 
 
 

 ที่ ๐๑๘๔/๒๕๖๑ 



 
 

- ๒ - 
 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการช าระเงินคืน  และการตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
 ๑. ให้กู้ยืมเงินและช าระเงินคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓  เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเงินกู้ยืม  
  โดยผ่อนช าระเงินคืนเป็นรายเดือน และหรือจ่ายหมดครั้งเดียว  ตามข้อตกลงในสัญญา 
  ๒. ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย       

๓. ให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน  หรือการอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นความจ าเป็นฉุกเฉิน 
๔. อัตราการกู้ยืมเงินครั้ งละไม่ เกิน  ๖,๐๐๐  บาท  (หกพันบาทถ้วน)  โดยให้ เป็นไปตามมติของ  

คณะอนุกรรมการผู้พิจารณาให้กู้ยืมเงิน 
๕. กรณีท่ีนักศึกษาไม่ช าระเงินยืมคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยฯ จะระงับผลการศึกษาในภาคเรียนนั้น  

และจะไม่เสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา  จนกว่านักศึกษาจะช าระเงินยืมคืนจนครบตามจ านวนเงิน
ยืมที่คงค้าง 

๖. กรณีที่นักศึกษาเคยกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยไปแล้ว  แต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือคืนเงินยืมไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  และคืนไม่ครบตามจ านวนเงินที่ยืม นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินในครั้ง
ต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๑. นักศึกษาภาคปกติสามารถรับแบบค าขอกู้ยืมเงินได้  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  –  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑    
   ๒. ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินฯ ไดต้ั้งแต่ 
                       วันที ่๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   
    ๓. ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืม ฯ  วันที ่๑๗  สิงหาคม   ๒๕๖๑ 

ระยะเวลาก าหนดช าระคืนเงินยืม 
  ก าหนดช าระคืนเงินยืมประจ าภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๑  ภายในวันที ่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

  สถานที่รับ และส่งแบบค าขอกู้ยืมเงิน 
   ๑. นักศึกษาภาคปกต ิมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จังหวัดเลย  รับและส่งแบบค าขอกู้ยืม เงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย              

ได้ที่งานทุนการศึกษา  ชั้น  ๔  อาคารวิชญาการ  
๒. นักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับและส่งแบบค าขอกู้ยืมเงิน  
      ฉุกเฉนิไทยช่วยไทย ได้ที่ส านักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  ห้อง  ด.  ๒๐๒     

    ๓.  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.std.lru.ac.th 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์  บังเกิด) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

http://www.std.lru.ac.th/


 
 
 

แบบค าขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน 
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วันที่……….เดือน……….…………พ.ศ………… 

1. ข้าพเจ้า(นาย / นางสาว / นาง / อ่ืนๆ )…………………………………………………………………………………อายุ…………..………ปี 
   เป็นนักศึกษาสาขาวิชา..................................................................หมู่เรียน......................ชั้นปีที่ ...............(ปกติ / กศ.พ.) 
   ศูนย์การศึกษา.................................รหัสนักศึกษา............................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................... 
   คณะ..............................................เบอร์โทรติดต่อ.................................... เกิดวันที่……….…เดือน……………..พ.ศ………..… 
2. ภูมิล าเนาบ้านเลขที่....................…..หมู่ที่.....................บ้าน............................………..ถนน………………………….…………...... 
   ต าบล/แขวง……………………..……….…..อ าเภอ/เขต………….……………จังหวัด………..…….……รหัสไปรษณีย์......................... 
3. ที่อยู่ขณะก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ข้าพเจ้าพักอาศัยที่ 
       บ้านสว่นตัว             บ้านเช่า                  หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ชื่อหอพัก....................................... 
       หอพักเอกชน           อาศัยอยู่กับญาติ        อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................ 
   บ้านเลขท่ี……………..หมู่ที.่........บ้าน..............................………..ถนน……………….………....ต าบล/แขวง…………………….….. 
   อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์................................................ 
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ปัจจุบันข้าพเจ้า 
    (1)      เคยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง / หรือทุนให้เปล่า             ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
    
    
    
 
   (2)     เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย          ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

ปีการศึกษา เนื่องจาก จ านวนเงิน 
   
   
   
   
 
  (3)      ไม่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
  (4)      ได้รับอนุมัตใิห้เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 
 
 

 
 
 
 

 
ติดรูป 

นักศึกษา 
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5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพ่ือใช้จ่ายในกรณี ดังต่อไปนี้ 
         ส าหรับเป็นค่าลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ ............................... ปีการศึกษา............................................................... 
         จ านวนเงิน .................................... บาท (................................................................................................................) 
         ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินอ่ืน...................................................................................................................... 
         ในภาคเรียนที่ ................................ ปีการศึกษา........................................ จ านวนเงิน ................................... บาท 
         (................................................................................) 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องจาก............... 
................................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... .................................................................... ..................... 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ..................................................นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน 
             (..................................................) 
                                                               วันที.่......... /..................../................. 
 
โดยย่ืนเอกสารประกอบการขอกู้ยืมฯ ดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา ของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ    จ านวน   1   ฉบับ 
2. ส าเนาใบรายการลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคเรียนที่ ......./ ...................   จ านวน   1   ฉบับ 
3. ส าเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรวมล่าสุด      จ านวน   1   ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ    จ านวน   1   ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ     จ านวน   1   ฉบับ 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน      จ านวน   1   ฉบับ 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน       จ านวน   1   ฉบับ 

 
หมายเหตุ เจ้าของเอกสารจะต้องเป็นผู้รับรองส าเนา (ส าเนาถูกต้อง)ด้วยตนเองทุกฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉิน ตามสัญญาเลขที่................................. 
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

          วันที่ .............. เดือน......................พ.ศ................... 
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) .................................................................................................................................................. 

รหัสนักศึกษา............................................สาขาวิชา ......................................................................... หมู่เรียน…….......................................... 
คณะ..................................................(เป็นนักศึกษา ภาคปกต ิ/ ภาค กศ.พ. ศูนย์..................................) ได้ท าหนังสือสญัญากูย้ืมเงินฉุกเฉินไทย
ช่วยไทยให้ไว้ต่อมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยเพื่อเป็นหลักฐาน ดงัต่อไปนี ้

ข้อ 1  ข้าพเจ้าได้กูย้ืมเงินฉุกเฉิน จากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนท่ี.................../......................... 
                   เป็นเงินจ านวน.............................. บาท (.................................................................... ) 

ข้อ 2  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย คืนภายใน วันท่ี...........เดือน.................... พ.ศ................ 
.  ข้อ 3  ข้าพเจ้ายินยอมให ้บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง เป็นผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

ข้อ 4  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัตติามสญัญา ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินดีให้ทางกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ด าเนินการตามระเบยีบของ 
        กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยทุกประการ โดยมีเง่ือนไขรายละเอียดดังนี ้

           (1) ข้าพเจ้าจะคืนเงินท่ียืมภายใน 1 ภาคเรยีน (หรือ3 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเงินหลังจากอนุมัติแล้ว) 
             (2) หากไม่คืนเงินตามวันเวลาที่ก าหนด ให้มหาวิทยาลัยราชภฏัเลยระงับผลการเรยีนในภาคเรียนนั้น ๆ ของข้าพเจ้า หรือ   
                        ถอนสิทธิท่ีจะได้รับการอนุมัติใหส้ าเร็จการศึกษา และข้าพเจ้าจะไม่ท้วงติงใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการชดใช้เงินกู้ยืมจน  
                        ครบถ้วน 
          (3) ให้ผู้ค้ าประกันของข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผดิชอบในการชดใช้เงินกู้ยืมคืนตามจ านวน ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นฝา่ยผดิสญัญาโดย 
                        ไม่คิดดอกเบีย้ 
          (4) ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าอาจจะไมม่ีสิทธ์ิกู้ยืมในครั้งต่อไป หากข้าพเจ้าท าผดิสญัญาและสร้างความยุ่งยากให้แก ่
                        มหาวิทยาลัยจนเกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบกับผู้กู้ยืมรายอื่น ๆ 
  หนังสือสัญญานี้ท าไว ้ณ วันท่ีซึ่งระบุข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตัิตามข้อตกลงของสัญญานี้ทุกประการ โดยได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานส าคัญต่อหน้าพยาน 
        ลงช่ือ....................................................ผู้กู้ยืม 
                (..................................................) 
          วันท่ี.........../................./....................... 
ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ  เห็นสมควร           ให้กู้ยืม             ไม่ให้กู้ยืม 
เพราะ...............................................................................................    ลงช่ือ............................................... ผู้ให้ความเห็น 
                                                                                     (.............................................) 
                                                                                   ต าแหน่ง............................................ 
เสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   เห็นสมควร          อนุมัติให้กู้ยืม         ไม่มีสิทธ์ิกู้ยืม 
จ านวนเงิน................................................บาท (...........................................................................................) 
ลงช่ือ............................................................... เหรัญญิก วันท่ี ................................................................. 

ค าอนุมัติ 
อนุมัติให้กู้ยืมเงินตามเงอื ่นไขข้างต้นได ้เป็นเงินจ านวน…..............................บาท (.................................................................................) 
ลงช่ือ........................................................ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันท่ี ............................................................................... 

ใบรับเงิน 
ข้าพเจ้าไดร้ับเงินตามหนังสือสัญญาจ านวน......................................บาท (........................................................................) ไปถกูต้องแล้ว 
ลงช่ือ..................................................... นักศึกษาผู้รับเงิน              ลงช่ือ............................................................................ ผู้จ่ายเงิน 
วันท่ี .....................................................                                    วันท่ี .............................................................................. 

 
 
 
 
 
 

 
ติดรูป 

นักศึกษา 



 
 

สัญญาค้ าประกัน 
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เขียนที่.......................................................... 
วันที่.......... เดือน ...................... พ.ศ. .................. 

ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) ..........................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน...........................................................................................................................................................  
.................................................................................................... ... โทรศัพท์ ....................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.................................................................................................................................................. ........ 
........................................................................................................ โทรศัพท์........................................................................ 
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาชื่อ............................................................................................... โดยเป็น บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง 
ขอให้สัญญาต่อคณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  1. ข้าพเจ้ายอมรับเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ยืมของนักศึกษา ชื่อ.................................................................................. 
ซึ่งได้ท าสัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ตามสัญญาเลขที่ .............................. ลงวันที่................................................... 
เป็นเงิน............................................................. บาท (....................................................................................) โดยก าหนด
ช าระคืนภายในวันที่....................เดือน..................................... พ.ศ. ................................ 
  2. ถ้าหากนักศึกษาชื่อ ...........................................................ผิดนัดไม่น าเงินมาช าระคืนภายในเวลาที่ก าหนดไว้ตาม 
ข้อ 1 หรือไม่สามารถช าระเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยคืนได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางกองทุน ฯ ติดตาม
ทวงถาม และยินดีพร้อมที่จะช าระเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยที่นักศึกษาผู้นี้ได้ยืมไว คืนแทนจนครบถ้วนตามจ านวนเงินใน
สัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
 
  หนังสือสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ท าไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ได้ระบุไว้
ข้างต้นทุกประการ โดยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ค้ าประกัน    ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้ยืม 
      (...................................................)              (.....................................................) 
 
ลงชื่อ....................................................พยาน    ลงชื่อ.....................................................พยาน 
      (...................................................)            (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การรับรองของผู้ปกครอง 
 
  ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )................................................................ ............................................................ 
ที่อยู่.................................................................................................... ............................โทรศัพท์ ........................................ 
เป็นผู้ปกครองของนักศึกษา ชือ่(นศ.)............................................หมู่เรียน ........................สาขาวิชา................................... 
และขอรับรองว่านักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาในความปกครอง / อุปการะ ของข้าพเจ้า ซึ่งมีความจ าเป็นต้องขอ 
ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

  เพ่ือช าระค่าลงทะเบียน ในภาคเรียนที่............ ปีการศึกษา..................... เป็นเงินจ านวน .......................... บาท   
  (............................................................................) 
  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินอ่ืน.................................................................................................................................  

             ในภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา............................ เป็นเงินจ านวน ....................................................... บาท 
             (.......................................................................................)  
  โดยที่ข้าพเจ้าจะติดตามให้นักศึกษาดังกล่าวข้างต้น น าเงินกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทยมาช าระคืนภายในวันเวลาที่
ก าหนด หากนักศึกษาไม่ช าระตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา ข้าพเจ้ายินดีที่จะช าระเงินคืนให้แก่กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทย
ช่วยไทยตามจ านวนเงินที่นักศึกษาได้กู้ยืมไว  
  

ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครอง 
      (……………………………………………. ) 

         วันที่ ............. /.................... /............... 
 

การรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. ต าแหน่ง................................................... 
สังกัดคณะ......................................................... เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชื่อ ....................................................... 
รหัสนักศึกษา..............................สาขาวิชา....................................... หมู่เรียน ............... คณะ……....................................... 
(นักศึกษาภาคปกติ / กศ.พ. ศูนย.์.........................................) ขอรับรองว่า นักศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความประพฤติ      
(ระบุ).................................................................................... .................................................................................................. 
........................................................................................................... .................................................................................... 
และสามารถที่จะคืนเงินยืมฉุกเฉินได้ภายในวันที่.................................................................................................................... 
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้การรับรองว่า นักศึกษาจะน าเงินกู้ยืมฉุกเฉิน มาช าระคืนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามสัญญา 
 
         ลงชื่อ.......................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
              (……………………………………………….) 
         วันที่........../........................./................... 

 
 
 


