
 
 
 
 

แบบค าขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน 
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

เขียนที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วันที่……….เดือน……….…………พ.ศ………… 

1. ข้าพเจ้า(นาย / นางสาว / นาง / อื่นๆ )…………………………………………………………………………………อายุ…………..………ปี 
   เป็นนักศึกษาสาขาวิชา..................................................................หมูเ่รียน......................ช้ันปีที่ ...............(ปกต ิ/ กศ.พ.) 
   ศูนย์การศึกษา.................................รหสันักศึกษา............................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................... 
   คณะ..............................................เบอร์โทรติดต่อ.................................... เกิดวันที…่…….…เดือน……………..พ.ศ………..… 
2. ภูมิล าเนาบ้านเลขที่....................…..หมู่ที.่....................บ้าน............................………..ถนน………………………….…………...... 
   ต าบล/แขวง……………………..……….…..อ าเภอ/เขต………….……………จังหวัด………..…….……รหัสไปรษณีย.์........................ 
3. ที่อยู่ขณะก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได ข้าพเจ้าพักอาศัยที ่
       บ้านส่วนตัว             บ้านเช่า                  หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ช่ือหอพัก....................................... 
       หอพักเอกชน           อาศัยอยู่กับญาติ        อื่นๆ ระบ.ุ........................................................................................... 
   บ้านเลขที่……………..หมู่ที.่........บ้าน..............................………..ถนน……………….………....ต าบล/แขวง…………………….….. 
   อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย.์............................................... 
4. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ปัจจบุันข้าพเจ้า 
    (1)      เคยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง / หรือทุนให้เปลา่             ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
    
    
    
 
   (2)     เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย          ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

ปีการศึกษา เน่ืองจาก จ านวนเงิน 
   
   
   
   
 
  (3)      ไม่ได้รบัอนุมัติให้เป็นผู้กู้ยมืเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
  (4)      ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้กู้ยมืเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ติดรูป 

นักศึกษา 



 
2 
 

5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อใช้จ่ายในกรณี ดังต่อไปนี ้
         ส าหรบัเป็นค่าลงทะเบียน ในภาคเรียนที ่............................... ปีการศึกษา............................................................... 
         จ านวนเงิน .................................... บาท (................................................................................................................) 
         ส าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินอื่น...................................................................................................................... 
         ในภาคเรียนที่ ................................ ปีการศึกษา........................................ จ านวนเงิน ................................... บาท 
         (................................................................................) 

เหตผุลและความจ าเป็นในการขอกู้ยืมเงินยืมฉกุเฉินไทยช่วยไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องจาก............... 
.......................................................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................... ............................................................................... 

ข้าพเจ้า ขอรบัรองว่าข้อความที่ปรากฏข้างต้นนี้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

ลงช่ือ..................................................นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน 
             (..................................................) 
                                                               วันที่.......... /..................../................. 
 
โดยยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ยืมฯ ดังน้ี 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา ของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ    จ านวน   1   ฉบับ 
2. ส าเนาใบรายการลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคเรียนที ่......./ ...................   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 

 
หมายเหต ุเจ้าของเอกสารจะต้องเป็นผู้รับรองส าเนา (ส าเนาถูกต้อง)ด้วยตนเองทุกฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉิน ตามสัญญาเลขที.่................................ 
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

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

รหัสนักศึกษา............................................สาขาวิชา ......................................................................... หมู่เรียน…….......................................... 
คณะ..................................................(เป็นนักศึกษา ภาคปกติ / ภาค กศ.พ. ศูนย์..................................) ได้ท าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉินไทย
ช่วยไทยให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1  ข้าพเจ้าได้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน จากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที่.................../......................... 
                   เป็นเงินจ านวน.............................. บาท (.................................................................... ) 

ข้อ 2  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย คืนภายใน วันที่...........เดือน.................... พ.ศ................ 
.  ข้อ 3  ข้าพเจ้ายินยอมให้ บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง เป็นผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

ข้อ 4  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินดีให้ทางกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ด าเนินการตามระเบียบของ 
        กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยทุกประการ โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังน้ี 

           (1) ข้าพเจ้าจะคืนเงินที่ยืมภายใน 1 ภาคเรียน (หรือ3 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเงินหลังจากอนุมัติแล้ว) 
             (2) หากไม่คืนเงินตามวันเวลาที่ก าหนด ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระงับผลการเรียนในภาคเรียนน้ัน ๆ ของข้าพเจ้า หรือ   
                        ถอนสิทธิที่จะได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา และข้าพเจ้าจะไม่ท้วงติงใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการชดใช้เงินกู้ยืมจน  
                        ครบถ้วน 
          (3) ให้ผู้ค้ าประกันของข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้เงินกู้ยืมคืนตามจ านวน ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิดสัญญาโดย 
                        ไม่คิดดอกเบี้ย 
          (4) ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าอาจจะไม่มีสิทธ์ิกู้ยืมในครั้งต่อไป หากข้าพเจ้าท าผิดสัญญาและสร้างความยุ่งยากให้แก่ 
                        มหาวิทยาลัยจนเกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบกับผู้กู้ยืมรายอ่ืน ๆ 
  หนังสือสัญญาน้ีท าไว้ ณ วันที่ซ่ึงระบุข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญาน้ีทุกประการ โดยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานส าคัญต่อหน้าพยาน 
        ลงช่ือ....................................................ผู้กู้ยืม 
                (..................................................) 
          วันที่.........../................./....................... 
ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ  เห็นสมควร           ให้กู้ยืม             ไม่ให้กู้ยืม 
เพราะ...............................................................................................     ลงช่ือ............................................... ผู้ให้ความเห็น 
                                                                                     (.............................................) 
                                                                                   ต าแหน่ง............................................ 
เสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   เห็นสมควร          อนุมัติให้กู้ยืม         ไม่มีสิทธ์ิกู้ยืม 
จ านวนเงิน................................................บาท (...........................................................................................)  
ลงช่ือ............................................................... เหรัญญิก วันที่ .................................................................  

ค าอนุมัต ิ
อนุมัติให้กู้ยืมเงินตามเงอ่ื นไขข้างต้นได้ เป็นเงินจ านวน…..............................บาท (.................................................................................)  
ลงช่ือ........................................................ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ ...............................................................................  

ใบรับเงิน 
ข้าพเจ้าได้รับเงินตามหนังสือสัญญาจ านวน......................................บาท (........................................................................) ไปถูกต้องแล้ว 
ลงช่ือ..................................................... นักศึกษาผู้รับเงิน              ลงช่ือ............................................................................ ผู้จ่ายเงิน 
วันที่ .....................................................                                    วันที่ ..............................................................................  

 
 
 
 
 

 
ติดรูป 

นักศึกษา 



 
 
 

สัญญาค้ าประกัน 
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

เขียนท่ี.......................................................... 
วันท่ี.......... เดือน ...................... พ.ศ. .................. 

ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) ..........................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน...........................................................................................................................................................  
.................................................................................................... ... โทรศัพท ์....................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได.้................................................................................................................................................. ........ 
........................................................................................................ โทรศัพท.์....................................................................... 
เกี่ยวข้องกบันักศึกษาช่ือ............................................................................................... โดยเป็น บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง 
ขอให้สัญญาต่อคณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีข้อความดังต่อไปนี ้
  1. ข้าพเจ้ายอมรับเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ยืมของนักศึกษา ช่ือ.................................................................................. 
ซึ่งได้ท าสญัญากู้ยมืเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ตามสัญญาเลขที ่.............................. ลงวันที.่.................................................. 
เป็นเงิน............................................................. บาท (....................................................................................) โดยก าหนด
ช าระคืนภายในวันที่....................เดือน..................................... พ.ศ. ................................ 
  2. ถ้าหากนักศึกษาช่ือ ...........................................................ผิดนัดไม่น าเงินมาช าระคืนภายในเวลาที่ก าหนดไว้ตาม 
ข้อ 1 หรือไมส่ามารถช าระเงินกู้ยืมฉกุเฉินไทยช่วยไทยคืนได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้าพเจา้ยินยอมให้ทางกองทุน ฯ ติดตาม
ทวงถาม และยินดีพรอ้มทีจ่ะช าระเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยที่นักศึกษาผู้นี้ได้ยืมไว คืนแทนจนครบถ้วนตามจ านวนเงินใน
สัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
 
  หนังสือสัญญาค้ าประกันฉบับน้ีท าไว้ ณ วันท่ีซึ่งระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะปฏิบัติตามข้อสัญญาท่ีได้ระบุไว้
ข้างต้นทุกประการ โดยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
ลงช่ือ...................................................ผู้ค้ าประกัน    ลงช่ือ.....................................................ผู้ให้กู้ยืม 
      (...................................................)              (.....................................................) 
 
ลงช่ือ....................................................พยาน    ลงช่ือ.....................................................พยาน 
      (...................................................)            (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การรับรองของผู้ปกครอง 
 
  ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )............................................................................................................................ 
ที่อยู.่...............................................................................................................................โทรศัพท ์........................................ 
เป็นผู้ปกครองของนักศึกษา ช่ือ(นศ.)............................................หมู่เรียน ........................สาขาวิชา................................... 
และขอรบัรองว่านักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาในความปกครอง / อุปการะ ของข้าพเจ้า ซึ่งมีความจ าเป็นต้องขอ 
ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

  เพื่อช าระค่าลงทะเบียน ในภาคเรียนที.่........... ปีการศึกษา..................... เป็นเงินจ านวน .......................... บาท   
  (............................................................................) 
  เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินอื่น................................................................................................................................. 

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

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

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

การรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. ต าแหน่ง................................................... 
สังกัดคณะ......................................................... เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาของนักศึกษาช่ือ ....................................................... 
รหสันักศึกษา..............................สาขาวิชา....................................... หมู่เรียน ............... คณะ……....................................... 
(นักศึกษาภาคปกต ิ/ กศ.พ. ศูนย์..........................................) ขอรับรองว่า นักศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความประพฤติ      
(ระบ)ุ.................................................................................... .................................................................................................. 
........................................................................................................... .................................................................................... 
และสามารถทีจ่ะคืนเงินยืมฉุกเฉินได้ภายในวันที่.................................................................................................................... 
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