
 

                

                            ใบสมคัรกู้ ยืมเงินฉกุเฉิน      

                                 มหาวิทยาลยัมหาสาคาม       

 

คณะ....................................................................ระบบ............................สาขาวิชา....................................................... 
รหัสนิสิต......................................................................ชั้นปี............................ผลการเรียน............................................  

 

1. ชื่อ – สกุล .............................................................................................เกิดวันที่..........เดือน..................พ.ศ...........
อายุ..............ปี  สัญชาติ.................เชื้อชาติ.................เลขประจ าตวัประชาชน.............................................................
ออกให้ ณ..............................................................................วันออกบัตร..........................วันหมดอายุ......................... 

 

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน....................หมู่ที่...........ต าบล.......................................อ าเภอ.............................................. 

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

 

3. ที่อยู่สามารถติดต่อได้.......................หมู่ที่..............ต าบล.....................................อ าเภอ.......................................... 

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

 

4. ชื่อบิดา...............................................................อายุ...............ปี เลขบัตรประชาชน.............. ....................................
อาชีพ.....................................ที่อยู่ปัจจุบัน.....................................................................................................................
ที่อยู่สามารถติดต่อได้......................................................................................................โทรศัพท์....... ........................... 

 

5. ชื่อมารดา...............................................................อายุ...............ปี เลขบัตรประชาชน.............. ................................
อาชีพ.....................................ที่อยู่ปัจจุบัน.....................................................................................................................
ที่อยู่สามารถติดต่อได้......................................................................................................โทรศัพท์....... ........................... 

 

 

             ลงชื่อ.................................................................นิสิตผู้ขอกู้ยืม   
           (................................................................................................) 

ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 



 

 

 
หนังสือแสดงความคิดเห็นคณบดี / อาจารย์ที่ปรึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา  พิจารณา / ลงความเห็น 
ข้าพเจา้................................................................................................................ต าแหน่ง.............................................
ประจ าภาควิชา........................................................................คณะ....................... ........................................................
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ( นาย / นางสาว )..............................................................................................นิสิตชั้นปีที่........
รหัสนิสิต.........................................................สาขาวิชา............................................................................................... 

ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................. ........................................................................................... 

 

            ลงชื่อ........................................................................ 
                       (..............................................................................) 
                     วันที่  ...............เดือน...............................พ.ศ............ 

 

 

 

คณบดี   พิจารณา /  ลงความเห็น 

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

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

         อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 

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

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

 

      วนัที่.................เดือน................................พ.ศ.......... 



 

       สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินฉุกเฉิน     
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

ข้าพเจา้................................................................รหัสนิสิต............................. คณะ..................................................    

สาขาวิชา....................................       ระบบปกติ            ระบบพิเศษ      ชั้นปีที่............... ขอท าสัญญากู้ยืมเงิน 
ฉุกเฉินไว้กับประธานกรรมการบริหารกองทุนเงินฉุกเฉิน   มหาวิทยาลัยมหาสารคามดังนี้  

ข้อ  1. ข้าพเจ้าขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ดังนี้ 
 1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   ภาคเรียนที่  ........./...................... จ านวนเงิน.....................................บาท
 1.2  ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่  .........../..................จ านวนเงิน..................................บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................................บาท (............................................................ .........................) 
ข้อ  2 . ข้าพเจ้าจะช าระเงินยืมให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามสัญญากู้ยืมเงินภายในภาคการศึกษาที่ก าหนดคือ            
ภายในวันที่ ..............เดือน  ...........................พ.ศ. ................. ..  หากพ้นก าหนดตามวันเวลาในสัญญาผู้กู้ยืมยินดีให้ 
ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาและด าเนินการที่เห็นสมควรต่อไป       
         สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความอย่างเดียวกัน และให้ผู้กู้ยืมได้อ่านข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อพยานและเก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

  

            ลงชื่อ...................................................................นิสิตผู้ยืม / ผู้รับเงิน   
                    (.................................................................................................)     
  
            ลงชื่อ....................................................................ผู้ค้ าประกัน    
                   (...................................................................................................) 
 
          ลงชื่อ..................................................................คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
                            (................................................................................. ...................)   
    
         ลงชื่อ...............................................................พยาน / เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ 
                            (....................................................................................................)  
      
              ลงชื่อ......................................................................ผู้ให้กู้ยืม 
                                               ( อาจารย์ ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์ )      
                                                 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานสิิต  
 

 

 



 

 

หนังสือสัญญาค้ าประกันการกู้ยืมเงินกองทุนฉุกเฉิน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

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

          ข้าพเจา้.................................................................. ...........เลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................
ภูมิล าเนาบา้นเลขท่ี..................หมู่ที่...............ต าบล..........................อ าเภอ........................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...............................อาชีพ.....................................ขอท าสัญญาค้ าประกันการกู้ยืม
เงินกองทุนฉุกเฉินไว้กับประธานกรรมการบริหารกองทุนเงินฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้กับผู้กู้ยืมคือ
...............................................................................เลขบัตรประจ าตวัประชาชน............................................................
ตั้งแต่วันที่  .............................เดือน..............................................พ.ศ. ..........................   ถ้าผู้กู้ยืมผิดสัญญาการกู้ยืม
เงินกองทุนเงินฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ ก็ดี  ผู้ค้ าประกันยินดีรับผิดชอบ
ช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา ในกรณีที่ผู้กู้ยืมขอยืดเวลาหรือขอผ่อนผันการช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆโดยจะ
ได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันยินยอม ในการขอยืดหรือขอผ่อนผันช าระหนี้นั้น
ทุกครั้ง การขอยืดระยะเวลาหรือการผ่อนผันช าระหนี้ดังกล่าว ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน
และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างการขอผ่อนผันการช าระหนี้ และต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไช
ในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
         สัญญาได้จัดท าขึ้นสองฉบับมีข้อความอย่างเดียวกันซึ่งผู้ค้ าประกันได้อ่านข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้เป็นหลักฐานฝา่ยละหนึ่งฉบับ 
     

   

               ลงชื่อ...................................................................ผู้ค้ าประกัน   
             (....................................................................... ..........................)   
  

 

             ลงชื่อ..................................................................คู่สมรสผู้ค้ าประกัน   
                      (....................................................................................................)    
    

               ลงชื่อ..................................................................พยาน     
                    ( นายฤทธินนท์    นามศักดิ์ )      
                          นักวิชาการศึกษา 

 

 



 

 

       สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินฉุกเฉิน     
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

ข้าพเจา้................................................................รหัสนิสิต............................. คณะ..................................................    

สาขาวิชา....................................       ระบบปกติ            ระบบพิเศษ      ชั้นปีที่............... ขอท าสัญญากู้ยืมเงิน 
ฉุกเฉินไว้กับประธานกรรมการบริหารกองทุนเงินฉุกเฉิน   มหาวิทยาลัยมหาสารคามดังนี้  

ข้อ  1. ข้าพเจ้าขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ดังนี้ 
 1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   ภาคเรียนที่  ........./...................... จ านวนเงิน.....................................บาท
 1.2  ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่  .........../..................จ านวนเงิน..................................บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................................บาท (............................................................ .........................) 
ข้อ  2 . ข้าพเจ้าจะช าระเงินยืมให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามสัญญากู้ยืมเงินภายในภาคการศึกษาที่ก าหนดคือ            
ภายในวันที่ ..............เดือน  ...........................พ.ศ. ................. ..  หากพ้นก าหนดตามวันเวลาในสัญญาผู้กู้ยืมยินดีให้ 
ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาและด าเนินการที่เห็นสมควรต่อไป       
         สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความอย่างเดียวกัน และให้ผู้กู้ยืมได้อ่านข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อพยานและเก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

  

            ลงชื่อ...................................................................นิสิตผู้ยืม / ผู้รับเงิน   
                    (.................................................................................................)     
  
            ลงชื่อ....................................................................ผู้ค้ าประกัน    
                   (...................................................................................................) 
 
          ลงชื่อ..................................................................คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
                            (................................................................................. ...................)   
    
         ลงชื่อ...............................................................พยาน / เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ 
                            (....................................................................................................)  
      
              ลงชื่อ......................................................................ผู้ให้กู้ยืม 
                                               ( อาจารย์ ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์ )      
                                                 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานสิิต  
 

 



 

 

 

หนังสือสัญญาค้ าประกันการกู้ยืมเงินกองทุนฉุกเฉิน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

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

          ข้าพเจา้.................................................................. ...........เลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................
ภูมิล าเนาบา้นเลขท่ี..................หมู่ที่...............ต าบล..........................อ าเภอ........................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...............................อาชีพ.....................................ขอท าสัญญาค้ าประกันการกู้ยืม
เงินกองทุนฉุกเฉินไว้กับประธานกรรมการบริหารกองทุนเงินฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้กับผู้กู้ยืมคือ
...............................................................................เลขบัตรประจ าตวัประชาชน............................................................
ตั้งแต่วันที่  .............................เดือน..............................................พ.ศ. ..........................   ถ้าผู้กู้ยืมผิดสัญญาการกู้ยืม
เงินกองทุนเงินฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ ก็ดี  ผู้ค้ าประกันยินดีรับผิดชอบ
ช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา ในกรณีที่ผู้กู้ยืมขอยืดเวลาหรือขอผ่อนผันการช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆโดยจะ
ได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันยินยอม ในการขอยืดหรือขอผ่อนผันช าระหนี้นั้น
ทุกครั้ง การขอยืดระยะเวลาหรือการผ่อนผันช าระหนี้ดังกล่าว ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน
และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างการขอผ่อนผันการช าระหนี้ และต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไช
ในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
         สัญญาได้จัดท าขึ้นสองฉบับมีข้อความอย่างเดียวกันซึ่งผู้ค้ าประกันได้อ่านข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้เป็นหลักฐานฝา่ยละหนึ่งฉบับ 
     

   

               ลงชื่อ...................................................................ผู้ค้ าประกัน   
             (....................................................................... ..........................)   
  

 

             ลงชื่อ..................................................................คู่สมรสผู้ค้ าประกัน   
                      (....................................................................................................)    
    

               ลงชื่อ..................................................................พยาน     
                    ( นายฤทธินนท์    นามศักดิ์ )      
                          นักวิชาการศึกษา 

 



 

                        ขั้นตอนการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน 

 

ส่วนที่  1.   มีดังนี้    

1.1  ใบสมัคร   
1.2  หนังสือรับรองจากคณบดี / อาจารยท์ี่ปรึกษา 
1.3  ส าเนาบัตรนสิิต หรือ บัตรประชาชน 

( ให้เรียงเอกสารตามล าดับที่แจ้ง ) 
 
 

ส่วนที่  2. (  ให้ท าส่วนที่ 2 จ านวน 2 ชุด  โดยแยกออกเป็นชุดประกอบด้วย  ) 

2.1 สัญญาการกูย้ืมฉกุเฉิน         

2.2 สัญญาการค้ าประกนัการกู้ยมืฉกุเฉิน 

2.3 ส าเนาบัตรประชาชนผู้กูย้ืม (  นสิิต)  

2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กูย้ืม  (  นสิิต)  

2.5 ส าเนาบัตรประชาขนผู้ค้ าประกัน  

2.6 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกัน 

2.7ส าเนาบัตรประชาชนคู่สมรสผู้ค้ าประกัน  (  ถ้ามี )  

2.8 ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้ค้ าประกัน  ( ถา้มี  )  

**หมายเหตุ   ให้เรียงเอกสารตามล าดับที่แจ้ง  และให้ยื่นเรื่องผ่านคณะที่นิสิตสังกัด  

 

  


