สําหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ
(ชั้นปีที่ 2 ขึน้ ไป ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประเภทผู้กู้ยืม
1.  ผู้กู้รายเก่า ต่อเนือ่ ง 3.  ผู้กู้ยืมรายใหม่
2.  ผู้กู้รายเก่า (กรณีที่ยงั ไม่เคยทําสัญญากับ
มรภ.เทพสตรี)

แบบคําขอกู้ยืมเงิน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีการศึกษา 2561
ชื่อ - สกุลของผู้ขอกู้เงิน (นาย/นางสาว)...........................................................................................................
นักศึกษา คณะ .................................................................สาขา ......................................................................
หลักสูตร  4 ปี  4 ปี เทียบโอน  5 ปี ชั้นปีที่........... รหัสประจําตัวนักศึกษา..........................
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือที่สามารถติดต่อนักศึกษาได้โดยตรง) .............................................................................
รายการเอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. รูปถ่ายของผู้ยื่นคําขอกู้ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดในเอกสาร หน้า 2) ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน (1. ผู้กู้ 2. บิดา 3. มารดา หรือ 4. ผู้ปกครอง)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (1. ผู้กู้ 2. บิดา 3. มารดา หรือ 4. ผู้ปกครอง)
4. สําเนาบัตรข้าราชการ และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับรองรายได้ หรือกรณีบัตรข้าราชการหมดอายุ
ให้ใช้สาํ เนาหนังสือแต่งตั้งการรับตําแหน่ง, สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน
5. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ขอให้ใช้เอกสารดังนี้)
5.1 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง อาชีพรับราชการ/บริษทั ห้างร้าน/รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร
ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ซึ่งต้องออกจากหน่วยงานนั้นๆ
5.2 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง อาชีพอิสระ เช่น ทํานา ทําไร่ หรือค้าขาย ขอให้ใช้
แบบฟอร์มตามที่กองทุนฯ กําหนด (หน้า 5)
6. ใบแสดงผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ของผูย้ ื่นคําขอกู้ (ระบบบริการการศึกษา reg.tru.ac.th)
7. สําเนาสัญญาฉบับล่าสุด (สําหรับประเภทผู้กู้ ข้อ 2 ที่ยงั ไม่เคยทําสัญญากับมหาวิทยาลัย แต่เคยเป็นผู้กู้รายเก่า)
8. บัตรเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา (ติดกับใบตารางติดบัตรกิจกรรมให้เรียบร้อย)
และแบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา กยศ.
9. ใบคํายืนยันการขอกู้ยืมเงิน (เว็บไซต์กองทุน กยศ. http://www.studentloan.or.th)
10. ใบขึ้นทะเบียนผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. Online ปีการศึกษา 2561 (เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://dsd.tru.ac.th)
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้รับเอกสาร
 ครบ  ไม่ครบ ขาด........................................................รายการ ดังนี้

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................ผู้รับเอกสาร
ตรวจเอกสารวันที่.......... / .......... / ..........
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ชั้นปี…….

ปการศึกษา 2561

 ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง  ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
 ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณีทย่ี งั ไม่เคยทําสัญญากับ มรภ.เทพสตรี)

แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา

ชั้นปีในปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจําปีการศึกษา 2561

ติดรูปถ่าย
นักศึกษา
ขนาด 1 นิ้ว

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
1. ชื่ อ นาย/นางสาว................................................................................. วั น /เดื อ น/ปี เกิ ด ........../........./.......... อายุ ..............ปี

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

สัญชาติ........................... ศาสนา............................ เลขที่บัตรประชาชน  -  -  -  - 
สาขาวิชา.........................................................................................คณะ..............................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา....................................................................... ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา......................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ปัจจุบัน)......................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของนักศึกษาขณะศึกษา  บ้าน (ที่อยู่ตามข้อ 2)  หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 หอพักเอกชน ชื่อ...........................................................เลขที่ตั้ง….…………………………………………………………………………………….
จบการศึกษาสูงสุด ระดับ..........................................................................สาขา/สาย...........................................................................
สถานศึกษา.................................................................................................ปีการศึกษา........................................................................
 กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีล่าสุด................................... (ผู้กู้ยืมรายใหม่ไม่ต้องกรอก)
บิดาข้าพเจ้าชื่อ................................................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ.....................ปี
เลขที่บัตรประชาชน  -  -  -  - 
จบการศึกษาระดับ.............................................................จากสถานศึกษา..........................................................................................
อาชีพ.............................รายได้ปีละ.......................บาท (ไม่แน่นอนให้ประมาณการ) เป็นเจ้าของที่ดิน..............ไร่ เช่าที่ดิน..........ไร่
ที่อยู่......................................................................................................................โทรศัพท์...................................................................
มารดาข้าพเจ้าชื่อ.............................................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ.....................ปี
เลขที่บัตรประชาชน  -  -  -  - 
จบการศึกษาระดับ.............................................................จากสถานศึกษา..........................................................................................
อาชีพ.............................รายได้ปีละ.......................บาท (ไม่แน่นอนให้ประมาณการ) เป็นเจ้าของที่ดิน..............ไร่ เช่าที่ดิน..........ไร่
ที่อยู่......................................................................................................................โทรศัพท์...................................................................
สถานภาพสมรสของบิดามารดา  อยู่ร่วมกัน  หย่าร้าง  แยกกันอยู่ตามอาชีพ  อื่นๆ ระบุ..........................................
พี่น้องร่วมบิดามารดารวมผู้กู้.........คน ชาย..........คน หญิง..........คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่....... มีพี่น้องกําลังศึกษาอยู่รวม...........คน คือ
คนที่
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา

10. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ........................บาท ค่าหอพักเดือนละ.....................บาท
11. ข้าพเจ้าได้รับค่าอุปการะด้านการเงินจาก นาย/นาง/นางสาว/........................................................................อายุ............................ปี

เลขที่บัตรประชาชน  -  -  -  -  ความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.................................
12. ผู้ปกครองที่มิใช่บิดา - มารดา ชื่อ .................................................................................................................. อายุ...........................ปี
เลขที่บัตรประชาชน  -  -  -  -  ความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.................................
จบการศึกษาระดับ.................................................................จากสถานศึกษา......................................................................................
อาชีพ.....................................รายได้ปีละ........................บาท (ไม่แน่นอนให้ประมาณการ) เป็นเจ้าของที่ดิน.......ไร่ เช่าที่ดิน..........ไร่
ที่อยู่...........................................................................................................................................โทรศัพท์..............................................
* หมายเหตุ ข้อ 9 ตารางให้เขียนเฉพาะพี่น้องที่กําลังศึกษาอยู่ ไม่รวมตัวผู้กู้
ข้อ 12 หากผู้ปกครองไม่ได้อุปการะนักศึกษา นักศึกษาไม่จําเป็นต้องกรอก
เอกสารมีตอดานหลัง

3

ปการศึกษา 2561

 ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง  ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
 ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณีทย่ี งั ไม่เคยทําสัญญากับ มรภ.เทพสตรี)

13. นักศึกษาทํางานระหว่างเรียนหรือไม่  ทํา  ไม่ได้ทํา
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................... ตั้งแต่เวลา...........................................................
ตําแหน่งงาน หรือหน้าที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ ....................................................................................................................................
14. นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคการศึกษาหรือไม่ (ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ผ่านมา)  ทํา  ไม่ได้ทํา
สถานที่ทํางาน.............................................................. ตําแหน่งงาน หรือหน้าที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ .............................................

ภาพถ่ายบ้านของนักศึกษา (ภาพสี)
ภาพถ่ายบ้านระยะใกล้ให้เห็นบ้านพร้อมบ้านเลขที่

ภาพถ่ายบ้านระยะไกลให้เห็นบ้านทั้งหลัง บริเวณรอบบ้าน ท้องฟ้า และพืน้ ดิน

เอกสารมีตอดานหลัง
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 ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง  ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
 ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณีทย่ี งั ไม่เคยทําสัญญากับ มรภ.เทพสตรี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
เงินกู้ยืมที่ “จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา” ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 ค่าบํารุงการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ (วงเงินกู้ตามค่าลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ)
 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ (เช่น ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย) เงินกู้ยืมที่
“จ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษา” ให้กู้ตามวงเงินที่กําหนดแต่ระดับการศึกษา
 ค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท เป็นเวลา 12 เดือน รวม 26,400 บาท (ตามเกณฑ์ของระดับอุดมศึกษา)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้รับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะยินยอม
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
แล้ว เอกสารดังนี้
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา  สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง
 สําเนาบัตรข้าราชการ และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับรองรายได้
 หนังสือแต่งตั้งการรับตําแหน่ง, สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองเงินเดือน
 ใบแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษา 1/2560
 สําเนาสัญญากู้ยืมฯ ปีการศึกษาล่าสุด
 ใบขึ้นทะเบียนผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. Online ปีการศึกษา 2561
 ใบคํายืนยันการขอกู้ยืมเงิน
รวมทั้งหมด.................รายการ
ลงชื่อ.................................................................ผู้ยื่นคําขอกู้ยืม
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ..............
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
 เห็นสมควรให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 ไม่สมควรให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เนื่องจาก............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(....................................................................)

คําแนะนําในการยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
1. ผู้ยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
สมบูรณ์ เพื่อนําส่งมหาวิทยาลัยฯ ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด อย่างเคร่งครัด
2. ผู้ ยื่ น แบบคํ าขอกู้ ยื ม เงิน ต้ อ งยื่ น แบบคํ าขอกู้ ยื ม เงิน ผ่ านทาง Internet ในระบบ e-Studentloan ทางเว็ บ ไซต์
www.studentloan.or.th ตามกําหนดเวลาที่กองทุน กยศ. กําหนดด้วย จึงจะมีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงิน
3. การยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน เป็นเพียงการยื่นความประสงค์ในการขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินเท่านั้น มิใช่การทําสัญญากู้ยืมเงิน
4. ผู้ยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงินจะต้องติดตามรายละเอียด ข้อมูล และข่าวสารของกองทุนฯ ทางเว็บไซต์กองทุน กยศ.,
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา, Facebook กองพัฒนานักศึกษา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ กยศ. ชั้น 1 อาคาร 90 ปี
อยู่เสมอ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เอกสารมีตอดานหลัง
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 ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง  ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
 ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณีทย่ี งั ไม่เคยทําสัญญากับ มรภ.เทพสตรี)

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ยื่นคําขอกู้
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า.............................................................................ตําแหน่ง..........................................................................
สถานที่ทํางาน...........................................................................................................โทรศัพท์..................................................
ขอรับรองว่า บิดา มารดา และ/หรือผู้ปกครอง ของ (นาย/นางสาว)..........................................................................ผู้ขอกู้ยืม
ชื่อ – สกุล บิดา (ของผู้กู้)................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ..........ปี
ประกอบอาชีพ........................................................ สถานที่ทํางาน..........................................................................................
.....................................................................โทรศัพท์.................................................มีรายได้ปีละ...................................บาท
ชื่อ – สกุล มารดา (ของผู้กู้).............................................................. ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ..........ปี
ประกอบอาชีพ........................................................ สถานที่ทํางาน..........................................................................................
.....................................................................โทรศัพท์.................................................มีรายได้ปีละ....................................บาท
ชื่อผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดามารดาของผู้กู้) ................................................................................................อายุ..........ปี
ประกอบอาชีพ.......................................................... สถานที่ทํางาน..........................................................................................
.....................................................................โทรศัพท์.................................................มีรายได้ปีละ.....................................บาท
รวมรายได้สุทธิของครอบครัวปีละ........................................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็น ความจริง หากปรากฏภายหลั งว่าได้รับ รองข้อความอัน เป็ น เท็จ ข้ าพเจ้าจะยิน ยอม
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ลงชื่อ)......................................................................
(......................................................................)
...................................................................วันที่............เดือน...............................พ.ศ...............

หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
1. ข้าราชการะดับ 5 ขึ้นไป หรือตําแหน่งเทียบเท่า (ข้าราชการทหาร ตํารวจ ยศพันตรีขึ้นไป)
2. ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐเท่านั้น
3. ผู้ปกครองท้องถิ่นเฉพาะ ระดับกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
สําหรับผูท้ ี่ดํารงตําแหน่งนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่สามารถรับรองได้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.), สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.), สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.), สมาชิกสภาเทศบาล
(ส.ข.), นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.), นายกเทศมนตรี เป็นต้น
* ผู้กู้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือของตนเองทัง้ ฉบับ * ไม่มีการขูด ลบ ห้ามใช้นา้ํ ยาลบคําผิด หากเขียนผิด
ให้ขีดฆ่า แล้วเซ็นชื่อผู้กู้กํากับ พร้อมให้ผรู้ บั รองรายได้ลงชื่อ
* พร้ อ มแนบสํา เนาบั ตรประจํา ตัวข้า ราชการ หรือ บั ต รประจํา ตั วกํา นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และสํา เนาทะเบี ย นบ้า น
* พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้อง จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
กรณีที่ ผู้รับ รองรายได้ บั ต รประจํา ตั วข้ า ราชการหมดอายุ หรื อยั ง ไม่ ได้ รับ บั ต รประจํา ตั วข้ า ราชการ ให้ใ ช้
หลักฐาน ดัง นี้ สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาหนังสือแต่งตั้งการรับตําแหน่ง และสําเนาทะเบียนบ้าน
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 ผูก้ รู้ ายเก่า ต่อเนื่อง  ผูก้ ยู้ มื รายใหม่
 ผูก้ รู้ ายเก่า (กรณีทย่ี งั ไม่เคยทําสัญญากับ มรภ.เทพสตรี)

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ …….... เดือน ............................พ.ศ. …………….
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)...........................................................ชั้นปีที่.............. รหัส นักศึกษา........................
สาขาวิชา......................................................................... ประสงค์จะขอกู้ยืม เงิน กองท ุน เงิน ให้กู้ยืม เพื่อ การศึกษาใน
ปีการศึกษา………2561…….. ขอให้คํามั่นสัญญาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1. ข้า พเจ้า จะติด ตามข้อ มูล ข่า วสารเกี่ย วกับ กองทุน เงิน ให้กู้ยืม เพื่อ การศึก ษา ที่ป ระชาสัม พัน ธ์ผ่า นทาง
เว็บ ไซต์ก องทุน กยศ. www.studentloan.or.th , เว็บ ไซต์ก องพัฒ นานัก ศึก ษา http://dsd.tru.ac.th/ และเฟสบุ ค
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เทพสตรี ลพบุรี www.facebook.com/dsdtru เพื่อให้มีความรู้เรื่อง ระเบียบ ประกาศ และ
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข ้อ ง ตลอดจนถ ึง ทราบข ้อ ม ูล ข ่า วสารเก ี่ย วกั บ การดํ า เนิ น งานกองท ุน ฯ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทาง
http://www.tru.ac.th
2. หากข้า พเจ้าไม่ป ฏิบัติต ามกํา หนดการที่ม หาวิท ยาลัย ประกาศ เช่น เมื่อ ถึง กําหนดวัน ที่นัด หมายให้ม า
รับ–ส่งเอกสาร, เซ็นแบบยืนยันฯ แล้วไม่มาหรือมาล่าช้า เป็น ต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้มหาวิทยาลัยระงับทุนที่ได้รับจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทันที
3. ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ตามแนวปฏิบัติของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4. ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนงานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ข้าพเจ้าปฏิบัติด้วยความ
เต็มใจ และจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
5. ข้าพเจ้ายินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนต่างๆ โดยเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมและสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เพื่อใช้แนบกับแบบคําขอกู้ยืมฯ ในปีถัดไป
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าผู้ปกครองและพยาน
**************************************************************************************
ลงชื่อ............................................................ผู้กู้ยืม
(............................................................)
ลงชื่อ...................................................... ผู้ปกครอง
(.........................................................)

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่
(..............................................)

