คำ�ร้องลาป่วย - กิจ

ก.08

เรื่อง r ลาป่วย r ลากิจ r ลากลับบ้าน (ลาป่วย) r ลากลับบ้าน (ลากิจ)
เรียน อาจารย์ประจำ�วิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา......................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย r ใบรับรองแพทย์
r จดหมายลาผู้ปกครอง
r สำ�เนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
r อื่นๆ....................................
วันที่.............. เดือน................................. พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า r นาย r นางสาว r นาง.................................................................ระดับชั้น...........ห้อง........./........รอบ...............
รหัสประจำ�ตัว..................................... มีความประสงค์ขอลา เนื่องจาก.................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ...............ถึงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ....................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ....................................................... นักศึกษา
ลงชื่อ ....................................................... ผู้ปกครอง
(.....................................................)
(.....................................................)
................/................/...............
โทร.............................................................................
r อนุญาต r ไม่อนุญาต
ลงชื่อ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา
................/................/...............

r อนุญาต r ไม่อนุญาต
ลงชื่อ ....................................................... ฝ่ายกิจการนักศึกษา
................/................/...............

อาจารย์ประจำ�วิชาเซ็นรับทราบ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุญาตแล้ว
วันที่

วิชา

ลายเซ็นอาจารย์ประจำ�วิชา

วันที่

วิชา

ลายเซ็นอาจารย์ประจำ�วิชา

หมายเหตุ

1. การลาทุกกรณี ไม่ ได้ ให้เวลาเรียนถือว่าขาดเรียน จะไปรวมในเวลาเรียน 20% ทุกรายวิชาทีน่ กั ศึกษามีสทิ ธิขาดได้ แต่ ใบลานีจ้ ะมีประโยชน์กบั นักศึกษา นักศึกษาหมดสิทธิสอบใน
รายวิชาใดก็ตาม ให้นกั ศึกษายืน่ คำ�ร้องต่อฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการจะพิจารณาตามแต่กรณี
2. อาจารย์ประจำ�วิชาเซ็นรับทราบการลา
3. อาจารย์ทป่ี รึกษาเก็บใบลาไว้เป็นหลักฐานพร้อมสรุปลาในใบประจำ�เดือน
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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
1. คุณลักษณะของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1

1.1 เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่เกิน 22 ปีบริบรู ณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สำ�หรับผูท้ ยี่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
1.3 ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมี โรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร พ.ศ. 2497
1.4 ไม่เป็นบุคคล ซึง่ ไม่มคี ณ
ุ วุฒทิ จี่ ะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามกฎหมายทีอ่ อกตามความในมาตรา
13 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.5 มีนํ้าหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้
อายุ/ปี ความขยายของอก (ซม.)
หายใจเข้า หายใจออก
ไม่เกิน 15
16
17
18
19-22

75
76
77
78
80

72
73
74
75
77

ชาย

หญิง

นํ้าหนัก
กก.

ความสูง
ซม.

นํ้าหนัก
กก.

ความสูง
ซม.

42
44
46
48
50

152
154
156
158
160

41
42
43
44
45

148
149
150
151
152

1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.7 ไม่เป็นทหารประจำ�การ กองประจำ�การ หรือถูกกำ�หนดตัวเข้ากองประจำ�การแล้ว
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2. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1

2.1 กำ�ลังศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชีการกำ�ลังสำ�รอง เปิดทำ�การฝึกวิชาทหาร
2.2 สำ�เร็จการศึกษาตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึน้ ไปและมีผลการศึกษาของชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป

3. เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบ หน่วยบัญชาการกำ�ลังสำ�รอง ดังต่อไปนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ต้องสมัครและรายงานตัวจึงจะเข้ารับการฝึกได้
ต้องชำ�ระเงินบำ�รุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ต้องไว้ทรงผมตามระเบียบ หน่วยบัญชาการกำ�ลังสำ�รอง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 ซม.
ต้องแต่งกายตามระเบียบฯ ที่กำ�หนด
ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม คำ�สั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด
ผู้สมัครใหม่ชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามระเบียบฯ ที่กำ�หนด

ดังนี้
ลำ�ดับ
การทดสอบ
			
1
2
3

ลุก-นั่ง
ดันพื้น
วิ่ง

ชาย
จำ�นวน

หญิง
เวลา

34 ครั้ง
2 นาที
22 ครั้ง
2 นาที
800 เมตร 3 นาที 15 วินาที

จำ�นวน

เวลา

25 ครั้ง
15 ครั้ง
800 เมตร

2 นาที
2 นาที
4 นาที
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4. หลักฐานการรับสมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1

4.1 ใบสมัคร (ทบ. 349-001) ติดรูปถ่าย 3 x 4 ซม. กรอกข้อความในช่องของผู้สมัครให้ครบถ้วน ถูก
ต้อง ชัดเจน โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ลงนามให้คำ�ยินยอมให้เรียบร้อย
4.2 หนังสือเงือ่ นไขประกอบการสมัครเป็น นศท. และหนังสือให้ค�ำ ยินยอมของผูป้ กครอง จะต้องเป็น
ผู้ปกครองคนเดียวกันกับผู้ปกครองที่ลงนามในใบสมัคร
4.3 สำ�เนาทะเบียนบ้าน เฉพาะผู้สมัครจำ�นวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานการศึกษา รบ. 1 ต. ผู้สมัครจะต้องถ่ายใบ รบ.1ต. จากต้นฉบับจริงของสถานศึกษาที่ตนได้
สมัครเข้ารับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช. ปี 1 ลงนามรับรองการถ่ายสำ�เนาเอกสารและรับรอง
คะแนนเฉลีย่ โดยหัวหน้าสถานศึกษา หรือนายทะเบียน หรือผูท้ ี่ ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาปัจจุบนั
จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
4.5 ใบรับรองการตรวจร่างกาย ออกให้ โดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน
ชั้น 1 สาขาเวชกรรม จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลรับรองหรือหน่วยตรวจโรคของ
ทหารตัง้ แต่ระดับกรม ขึน้ ไปหรือสถานพยาบาลเอกชน (คลินกิ ) ตามแบบทีห่ น่วยบัญชาการกำ�ลังสำ�รองกำ�หนด
4.6 ใบขอผ่อนผัน

5. หลักฐานการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และ 5

5.1 ซํ้าชั้น เลื่อนชั้น สถานศึกษาเดิม
5.1.1 ใบรายงานตัว รด.2 (สีขาว)
5.1.2 หนังสือรอรับสิทธิ์
5.2 ซํ้าชั้น เลื่อนชั้น โอนย้ายสถานศึกษา
5.2.1 ใช้ ใบรายงานตัว รด.3 (สีเขียว)
5.2.2 หนังสือรับรองการฝึก ซึ่งออกโดยศูนย์การกำ�ลังสำ�รอง หรือศูนย์การฝึก นศท.
มทบ./หน่วยฝึก นศท. จทบ.
5.2.3 หนังสือรอรับสิทธิ์
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5.3 ซํ้าชั้น เลื่อนชั้น ไม่สังกัดสถานศึกษา (เฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 4 และ 5)
5.3.1 ใช้ ใบรายงานตัว รด.2 (สีขาว)
5.3.2 หลักฐานสำ�เร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
5.3.3 หลักฐานการสำ�เร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4

6. การปฏิบัติของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 3 ต้องปฏิบัติตั้งแต่สถานีที่ 1-7 ดังนี้

- สถานีที่ 1 กำ�หนดสาย
- สถานีที่ 2 ตรวจหลักฐาน
- สถานีที่ 3 ตรวจร่างกาย
- สถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- สถานีที่ 5 ชำ�ระเงินบำ�รุง/รับคู่มือ นศท.
- สถานีที่ 6 เก็บหลักฐาน
- สถานีที่ 7 ถ่ายรูป/ทำ�บัตรประจำ�ตัว นศท.
นศท.ชัน้ ปีที่ 1 (ซํา้ ชัน้ ) ให้สถานศึกษาทำ�บัญชีแยกจากบัญชีผสู้ มัครใหม่ ใช้บญ
ั ชีรายชือ่ แบบรายงานตัว และ
ต้องปฏิบัติในการรายงานตัวดังนี้
- สถานีที่ 1 กำ�หนดสาย
- สถานีที่ 2 ตรวจหลักฐาน
- สถานีที่ 5 ชำ�ระเงินบำ�รุง/รับคู่มือ นศท.
- สถานีที่ 6 เก็บหลักฐาน

7. การปฏิบัติของผู้รายงานตัว ซํ้าชั้น เลื่อนขั้น และโอนย้ายสถานศึกษา (ชั้นปีที่ 2-5)
ปฏิบัติเฉพาะ
-

สถานีที่
สถานีที่
สถานีที่
สถานีที่

1 กำ�หนดสาย
2 ตรวจหลักฐาน
5 ชำ�ระเงินบำ�รุง/รับคู่มือ นศท.
6 เก็บหลักฐาน
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8. การชำ�ระเงินบำ�รุง

8.1 นศท.ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

ชำ�ระเงินบำ�รุง
ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัว นศท.
					
รวมเป็นเงินคนละ
8.2 นศท.ชั้นปีที่ 1 (เก่า) 2-3 ชำ�ระเงินบำ�รุง
8.3 นศท.ชั้นปีที่ 4-5
ไม่ต้องชำ�ระเงินบำ�รุง

650
30
680
650

บาท
บาท
บาท
บาท

9. การทำ�บัตรประจำ�ตัว นศท.

9.1 ผู้สมัครใหม่ ชั้นปีที่ 1 ต้องทำ�บัตรประจำ�ตัว นศท. ทุกคน
9.2 นศท. ชั้นปีที่ 2-5 (โอนย้ายสถานศึกษามาจากส่วนภูมิภาค) ต้องทำ�บัตรประจำ�ตัว นศท. ทุกคน
9.3 นศท.ชั้นปีที่ 2-5 (ไม่ โอนย้ายสถานศึกษา) ไม่ต้องทำ�บัตรประจำ�ตัว นศท. เว้นกรณีบัตรประจำ�ตัว
นศท.ชำ�รุด/สูญหาย

การเตรียมตัวของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
1. การเตรียมหลักฐานของผู้สมัคร

1.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. กรอกข้อความในช่องที่ต้องการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา วิชาทหารลงนามรับรอง และ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองลงนามให้คำ�ยินยอม
ให้เรียบร้อยก่อนนำ�ไปสมัคร
1.2 สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำ�นวน 1 ฉบับ
1.3 หลักฐานการศึกษา สำ�เนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รบ.1ต) จำ�นวน 1 ฉบับ
โดยมีหวั หน้าสถานศึกษาหรือฝ่ายวัดผลของสถานศึกษาปัจจุบนั จะต้องคิดคะแนนเฉลีย่ และลงนามรับรองสำ�เนา
ให้เรียบร้อย
1.4 เงื่อนไขประกอบการสมัคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องกรอกข้อความและลงนามให้คำ�ยินยอม
ให้เรียบร้อย
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1.5 ใบรับรองการตรวจร่างกาย ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันชั้น 1
สาขาเวชกรรม จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หรือหน่วยตรวจโรคของทหารตั้งแต่ระดับ
กรมขึ้นไป หรือสถานพยาบาลเอกชน ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
1.6 หลักฐานการขอผ่อนผัน (ถ้ามี)
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

2. มีนํ้าหนัก ขนาดรอบตัว ส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ที่ กองทัพบก กำ�หนด
3. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานศึกษาวิชาทหารควรมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ

ผู้ที่จะสมัครเพื่อให้เกิดความเคยชินและมี โอกาสปรับสภาพร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ ดังนี้
3.1 ลุก-นั่ง
34 ครั้ง
ภายในเวลา 2 นาที
3.2 ยึดพื้น
22 ครั้ง
ภายในเวลา 2 นาที
3.3 วิ่งระยะทาง
800 เมตร ภายในเวลา 3 นาที 15 วินาที

4. การแต่งกาย ผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 ชาย แต่งเครื่องแบบของสถานศึกษา หญิง ชุดกีฬาของ
สถานศึกษา

5. ต้องไว้ผมสั้น ทรงผมของผู้สมัครใหม่ชั้นปีที่ 1 (ตามระเบียบ นสร.)
6. กำ�หนดเวลาในการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท. เพื่อป้องกัน นักเรียน นักศึกษา และ
นศท. ไปสมัครและรายงานตัวไม่ทนั อาจถูกขีดฆ่าชือ่ ผู้ ไม่มาออกจากบัญชี โปรดได้แจ้งให้นกั เรียน นักศึกษา นศท.
ไปพร้อมก่อนถึงเวลาเข้าที่รวมพล ประมาณ 30 นาที
- รอบเช้า รวมพลเวลา 07.30 นาฬิกา และ 10.00 นาฬิกา
- รอบบ่าย ดำ�เนินการตั้งแต่เวลา 12.15 นาฬิกา
หมายเหตุ : นักศึกษาโปรดติดตามประกาศของฝ่ายกิจการนักศึกษา
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ระเบียบการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
นักศึกษา ที่ ไม่ ได้ศึกษาวิชาทหาร เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ที่กำ�หนดไว้ ในปีที่จะตรวจเลือก
เข้ากองประจำ�การ) ขอให้เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. สำ�เนา สด.9 จำ�นวน 4 ฉบับ
2. สำ�เนา หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 4 ฉบับ
3. สำ�เนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
4. สำ�เนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 4 ฉบับ
- สำ�เนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
- สำ�เนาการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
- สำ�เนาการเปลี่ยนแปลงภูมิลำ�เนาทหาร
หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษา ส่งเอกสารที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น สำ�หรับ
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในช่วงกลางภาคเรียน ขอให้ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาหลังจากสมัครเป็นนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ทันที
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ระเบียบการขอจบการศึกษา
ชุดเอกสารการขอจบการศึกษา 2 แผ่น
1. แผ่นที่ 1

เอกสารขอจบการศึกษา
- กรอกให้ครบทุกช่อง
- ในช่องของ บิดา/มารดา ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตก็ต้องกรอกชื่อ-นามสกุลด้วย
2. แผ่นที่ 2 เอกสารใบคำ�ร้องขอเอกสารการศึกษา (กรุณาติดต่อด้วยตัวเอง)
- กรอกให้ครบไม่เว้นช่องใดช่องหนึ่ง
- ให้ขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องขอใบรับรองแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. แผ่นที่ 3 ให้กรอกเอกสาร ชื่อ/ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ (กรอกให้ชัดเจน)

ข้อปฏิบัติในการขอจบการศึกษา ดังนี้
1. นักศึกษารับเอกสารคนละ 1 ชุด (ชุดละ 2 แผ่น)
2. นักศึกษากรอกเอกสารให้ครบทุกช่อง
3. เมื่อกรอกเอกสารครบหมดเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเขียนเลขที่ของนักศึกษาบนหัวมุมบนกระดาษด้านขวา
ให้ชัดเจนครบหมดเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของวิทยาลัย
- ระดับปวช./ปวส. รอบเช้า รอบบ่าย รอบคํ่า รอบเสาร์-อาทิตย์ ผู้หญิงผมยาวให้รัดผม/ผมสั้นให้เปิด
ให้เห็นใบหน้าให้เรียบร้อย
- ระดับ ปวส. รอบเช้า รอบบ่าย นักศึกษาหญิง/ชาย ผูกเนคไทให้ติดคอ พร้อมเข็มติดเนคไทของวิทยาลัย
- รอบคํา่ /รอบเสาร์-อาทิตย์ นักศึกษาหญิง ใส่เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนสัน้ ติดเข็ม กระดุม เข็มติดเนคไทของวิทยาลัย
ให้ครบ
- รอบคํ่า/รอบเสาร์-อาทิตย์ นักศึกษาชาย ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และเนคไทสีดำ�/สีกรมท่า ผูกเนคไท
ให้ติดคอ ตัดผมรองทรงสั้นเปิดให้เห็นใบหน้า ให้เรียบร้อย
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำ�นวน 4 ใบ เขียนชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นหลังรูปทุกใบ พร้อมค่าธรรมเนียมคนละ 50 บาท
- ถ่ายรูป ให้ถ่ายแบบธรรม (ห้ามถ่ายรูปด่วนหรือโพลารอยด์, รูปถ่ายตู้สติกเกอร์)
5. กำ�หนดส่งเอกสารภายในวันที่ 15 ธันวาคม
หมายเหตุ กรอกเอกสารตัวบรรจงชัดเจนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
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ระเบียบการขอหนังสือรับรอง
1. ให้นกั ศึกษาเขียนคำ�ร้องขอหนังสือรับรอง เขียนด้วยตัวบรรจง ถ้ามี ยศ ตำ�แหน่งของบิดา มารดา ให้เขียนให้เต็ม
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ห้ามใส่ชุดพละ 1 รูป
3. ถ้านักศึกษาคนใดยังชำ�ระค่าเทอมไม่ครบ ทางวิทยาลัยจะไม่ออกหนังสือรับรองให้

ระเบียบคำ�ร้องขอใบแทนใบ รบ.
1. เขียนคำ�ร้องขอใบแทนใบ รบ.
2. ใบแจ้งความ รบ. หาย
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
4. ค่าใบแทนใบ รบ. 20 บาท

แนวปฏิบัติในการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมได้ ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในระดับ
1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
1.2 อุดมศึกษา ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี

2. คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม
2.1 รายได้ของบิดามารดาและนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรวมไม่เกิน 200,000 บาท/ปี หากผู้ ใช้อำ�นาจปกครอง
มิใช่บิดา มารดาให้ถือรายได้ของผู้ปกครองแทนบิดา มารดา (ในกรณีมีการรับรองรายได้ ผู้มีสิทธิรับรองรายได้
ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน คือ
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- ข้าราชการดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป หรือตำ�แหน่งเทียบเท่า หรือ
- ผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ ใหญ่บ้านขึ้นไป
2.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.3 ศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
2.4 ไม่เคยเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดๆ
2.5 ไม่เคยเป็นผู้ทำ�งานประจำ�ระหว่างศึกษา
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7 ในขณะกู้ยืมเงิน ต้องไม่เป็นผู้ ได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกเพราะกระทำ�ความผิด
อาญา กรณีนักศึกษาผู้กู้มีคู่สมรสรายได้ของครอบครัว หมายถึง รายได้ของนักศึกษาผู้กู้ยืมและคู่สมรสร่วมกัน
2.8 เป็นผู้มีการเรียนดี หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการ
ศึกษา
2.9 เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามระเบียบหรือการประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยสถาน
ศึกษา หรือสถาบันการศึกษาซึง่ อยู่ ในสังกัด ควบคุมหรือกำ�กับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วน
ราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ ยกเว้นทบวงมหาวิทยาลัย

3. ค่าใช้จ่ายที่พึงกู้ได้
นักศึกษาผู้ขอกู้ จะกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เพราะค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
3.1 ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาจ่าย
ตามภาค หรือปีการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ โดยจ่ายเข้าบัญชีของสถาบันการศึกษานั้น
3.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เช่น หนังสือ ตำ�รา อุปกรณ์ประกอบการเรียน นอกเหนือจาก 3.1
ให้จ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน
3.3 ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นในการครองชีพระหว่างการเรียน
3.3.1 ค่าที่พักของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะจ่ายเข้าบัญชีของสถาบันการศึกษานั้น
3.3.2 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก 3.3.1 ซึ่งจะจ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน

105

ขอบเขตการให้กยู้ มื เงินเพือ่ การศึกษา
ในส่วนทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. ปวท./ปวส./อนุปริญญา

3.1 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
ศิลปะหัตกรรม หรือศิลปกรรม
เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์
คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์
และ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
3.2 ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสหากรรม
			 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทัศนศาสตร์

4. ปริญญาตรี

4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
4.2 ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
4.3 วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.4 เกษตรศาสตร์
4.5 สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
4.6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
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ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วเนือ่ งกับการศึกษา
บาท/ราย/ปี
14,000
21,000

ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี

รวม
บาท/ราย/ปี

12,000
15,000

26,000
36,000

25,000

24,000

49,000

30,000

24,000

54,000

60,000

24,000

84,000

60,000

24,000

84,000

70,000

24,000

84,000

70,000
80,000

24,000
24,000

94,000
104,000

150,000

24,000

174,000

หมายเหตุ
1. ระดับอนุปริญญา ให้ ใช้วงเงินเดียวกับ ระดับ ปวท. ปวส.
2. วงเงินที่ ใช้กับนักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 สำ�หรับผู้กู้รายเก่าที่กู้ต่อเนื่อง
2.2 สำ�หรับผู้กู้รายใหม่

4. ระยะเวลาที่กู้

4.1 ผู้กู้รายเก่า (ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา)
- ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Studentloan ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
- รับเงินค่าครองชีพภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
4.2 ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า (เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา)
- ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม
- รับเงินค่าครองชีพ ภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน

5. ระยะเวลาที่ขอกู้

ผู้ขอกู้ กู้ ได้ทุกปีตั้งแต่เริ่มเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ) จนกระทั่งเรียน
จบปริญญาตรี โดยต้องทำ�สัญญากู้ปีต่อปี

6. เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพิจารณาขอกู้

6.1 รูปถ่ายของผู้ยื่นของกู้ ขนาด 2 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป
6.2 สำ�เนาทะเบียนบ้าน
6.3 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้เสียภาษีของ
- ผู้ยื่นคำ�ขอกู้ - บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ - ผู้รับรองรายได้
6.4 หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ หรือ
6.5 หนังสือรับรองรายได้และฐานะของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ
6.6 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรือทำ�หน้าที่ปรึกษา
6.7 แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัยของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ
6.8 ใบแสดงผลการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
หมายเหตุ ถ้ามีหลักฐานตาม 6.4 แล้ว ไม่ต้องมีหลักฐานตาม 6.5
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7. วิธีการขอกู้
- นักศึกษาเข้า Internet www.studentloan.or.th

8. ห้ามปิดบัญชีเงินฝาก
บัญชีเงินฝากกองทุน จะปิดได้ตอ่ เมือ่ ผูก้ ชู้ �ำ ระหนีห้ มดยกเว้นกรณีทเี่ ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กองทุนฯ
เล่มใหม่แล้ว

9. เอกสารที่ต้องใช้ในการแนบสัญญากู้ฯ ส่งธนาคาร
ทุกครั้งที่ทำ�สัญญากู้ฯ ต้องแนบสำ�เนาสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารกรุงไทยฯ สำ�เนา
ทะเบียนบ้านที่มีหมายเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน

10. สิ่งที่ต้องปฏิบัติของผู้กู้
10.1 เมือ่ ยืน่ กูต้ อ้ งเขียนสัญญากู้ ให้ครบถ้วน หากไม่เข้าใจต้องปรึกษาครูอาจารย์ทรี่ บั ผิดชอบ การให้กู้ หรือ
เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาใกล้บ้าน
10.2 เก็บเอกสารสัญญากู้คู่ฉบับไว้ที่ตนเองทุกฉบับจนกว่าจะใช้คืนเงินกู้ ให้เรียบร้อย
10.3 เมื่อได้รับอนุมัติการให้กู้แล้ว ธนาคารฯ จะนำ�เงินเข้าบัญชีเป็นรายเดือน ทุกวันเกิดเของผู้กู้ยืม
10.4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา หรือจบการศึกษา จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ย้ายสถานศึกษา หรือจบการศึกษาต่อธนาคารฯ ภายใน 15 วัน วันที่เปลี่ยนแปลงหรือจบการศึกษา โดยติดต่อ
ขอแบบรายงานได้ที่สถานศึกษา

11. ทำ�อย่างไรเมื่อได้รับเงินเข้า
11.1 ผูก้ ยู้ มื เงินติดต่อสถานศึกษา แจ้งให้ทราบว่ายังไม่ ได้รบั การโอนเงินในขณะทีผ่ กู้ ยู้ มื เงินรายอืน่ ได้รบั เงิน
เรียบร้อยแล้ว
11.2 สถานศึกษารวบรวมรายชือ่ ผูก้ ยู้ มื เงินที่ ไม่ ได้รบั เงิน โดยถ่ายเอกสารใบนำ�ส่งและทะเบียนคุมสัญญาใน
ชุดที่มีสัญญาของผู้กู้ยืมเงินรายนั้นๆ แจ้งให้ทางธนาคารกรุงไทยฯ ทราบทางโทรสารหมายเลข 0-2256-8756
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของผู้กู้แต่ละราย
11.3 ให้สถานศึกษาติดต่อธนาคารกรุงไทยโดยด่วน ภายในปีการศึกษานั้นๆ
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12. ระยะเวลาที่คืนเงินกู้

เมือ่ ผูก้ จู้ บการศึกษาระดับสุดท้ายแล้ว 2 ปี ต้องใช้คนื พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะเวลา 15 ปี ดังนี้

ปีที่ชำ�ระ
		

ร้อยละของเงินต้น
ปีที่ชำ�ระ
ที่ต้องชำ�ระ		

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5

1.5
2.5
3.0
3.5
4.0

ปีที่ 6
ปีที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10

ร้อยละของเงินต้น
ปีที่ชำ�ระ
ที่ต้องชำ�ระ		

4.5
5.0
6.0
7.0
8.0

ปีที่ 11
ปีที่ 12
ปีที่ 13
ปีที่ 14
ปีที่ 15

ร้อยละของเงินต้น
ที่ต้องชำ�ระ

9.0
10.0
11.0
12.0
13.0

13. การชำ�ระเงินกู้

13.1 ผู้กู้เงินต้องชำ�ระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนกองทุน ภายหลังวันที่ ได้รับอนุมัติให้สำ�เร็จการศึกษา หรือ
มีคำ�สั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว 2 ปี โดยนำ�สัญญากู้พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากไปติดต่อผ่านธนาคาร
กรุงไทย ทุกสาขา
13.2 ต้องชำ�ระเงินกู้ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15 ปี นับแต่วันที่เริ่มชำ�ระ
13.3 นำ�เงินส่งกองทุนเป็นรายปี ตามจำ�นวนทีต่ อ้ งชำ�ระในแต่ละปีไม่นอ้ ยกว่าอัตราทีค่ ณะกรรมการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำ�หนด
13.4 หากไม่สามารถชำ�ระหนี้เงินกู้ ได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แจ้งให้สำ�นักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา กระทรวงการคลังทราบผ่านธนาคารกรุงไทย เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้เป็นรายๆ ไป
13.5 ผู้กู้ยืมเงินจะชำ�ระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำ�หนดก็ ได้
13.6 ผูก้ ยู้ มื เงินจะบอกเลิกสัญญากูย้ มื เงินเมือ่ ใดก็ ได้ โดยแจ้งเป็นตัวหนังสือให้ส�ำ นักงานกองทุนเงินให้กยู้ มื
เพื่อการศึกษา กระทรวงการคลังทราบผ่านธนาคารกรุงเทพฯ และต้องส่งเงินกู้ยืมที่ ได้รับไปแล้วคืนภายใน 30
วัน หรือภายในกำ�หนดเวลาที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำ�หนด
13.7 การชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นเมื่อผู้กู้ยืมส่งเงินชำ�ระหนี้หมดหรือผู้กู้เงินถึงแก่ความตาย
13.8 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะต้องชำ�ระหนี้ทั้งหมด
คืนกองทุนฯ ก่อนออกเดินทาง
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14. การยกเลิกการให้กู้

เมื่อปรากฏภายหลังว่า
14.1 ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำ�คัญ
14.2 ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ ให้ ไว้กับกองทุนฯ

15. กรณีผู้กู้ยกเลิกการกู้

ถ้าผู้กู้ยกเลิกการกู้ยืมฯ แต่ยังศึกษาต่อ ต้องแจ้งสถานการณ์เป็นนักศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปี ถ้าไม่แจ้ง
หลังจากยกเลิกการกู้แล้ว 2 ปี ธนาคารจะติดตามหนี้ชำ�ระเงินกองทุนฯ

16. การเปลี่ยนสัญญากู้กรณีผู้กู้ย้ายสถานศึกษา

กรณีย้ายสถานศึกษาและทำ�สัญญากู้ ไว้แล้วเมื่อต้องการกู้ ในสถานแห่งใหม่จะทำ�ไม่ ได้เนื่องจากเป็นการกู้
ครั้งที่ 2 ในปีเดียวกัน เว้นแต่
16.1 ผู้กู้ยืมเงินต้องบอกเลิกสัญญากู้ยืมที่ลงนามไว้กับสถานศึกษาเดิมก่อน โดยให้สถานศึกษาแจ้งการพ้น
สภาพเป็นนักศึกษา และให้นกั ศึกษาแจ้งยกเลิกสัญญาฉบับเดิมตามแบบคำ�ขอทีก่ �ำ หนดทีส่ ง่ ให้ธนาคารทราบโดย
ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ที่สถานศึกษาได้เปิดบัญชี ไว้
16.2 ผูก้ ยู้ มื ต้องชำ�ระคืนเงินกูท้ งั้ หมดที่ ได้รบั ไปตามสัญญากูย้ มื เดิมที่ ได้ยกเลิกตามข้อ 16.1 เฉพาะในปีการ
ศึกษานั้น โดยชำ�ระเข้าบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบัญชีที่ 3 ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
16.3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เดิมของผูก้ ยู้ มื สำ�หรับการรับโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชียงั สามารถใช้ ได้ กรณี ไม่สะดวก
ผู้กู้ยืมสามารถขอเปิดบัญชี ใหม่แล้วให้ ไปปิดบัญชีเดิมด้วย
เมื่อผู้กู้ยืมดำ�เนินการตามข้อ 16.1-16.3 เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมและจัดทำ�
สัญญากู้ยืมกับสถานศึกษาใหม่ ได้

17. การปิดบัญชีผู้กู้ยืมโครงการกองทุนฯ

กรณีนักศึกษาย้ายสถานศึกษาใหม่ซึ่งอยู่คนละจังหวัดและไม่สะดวกที่จะใช้บัญชีสาขาเดิมสามารถดำ�เนิน
การได้ โดย
17.1 นักศึกษานำ�เอกสารการอนุมัติกู้ยืมไปขอเปิดบัญชี ณ สาขาที่ต้องการเปิดบัญชี ใหม่
17.2 นักศึกษานำ�สมุดเงินฝากเล่มใหม่มาเป็นหลักฐานให้สาขาเดิมปิดบัญชี
ห้ามปิดบัญชีผู้กู้ โครงการกองทุนฯ ในขณะที่นักศึกษามีสถานะเป็นหนี้กับกองทุนอยู่
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นิสติ นักศึกษาผูก้ ยู้ มื สถานศึกษา ประชาชนทัว่ ไป ประสงค์ขอทราบ
รายละเอียด เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดต่อสอบถามได้ที่

					
					
					
					
					
					

สำ�นักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“สายตรง กยศ.” โทรศัพท์ (02) 610-4888
หรือ โทร. 1597 สายด่วน กยศ. www.studentloan.or.th
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
“Help Desk” โทรศัพท์ (02) 208-8699
E-mail : gsl@ktb.co.th www.studentloan.or.th
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เงินประกันอุบัติเหตุ
เอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทนผ่านสถานศึกษา
กรณี เรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล
ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบรับรองแพทย์ ระบุถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อาการ สำ�เนาบัตรนักศึกษา ประวัติการรักษา
กรณี ถูกลักลอบทำ�ร้าย หรือถูกทำ�ร้ายร่างกาย
- สำ�เนาบันทึกประจำ�วัน (รับรองสำ�เนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานเจ้าของคดี)
- สำ�เนารายงานการสอบสวนในชัน้ พนักงานสอบสวน (รับรองสำ�เนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานเจ้าของคดี)
- หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา

กรณี เรียกร้องสินไหมทดแทนเนื่องจากสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
ผู้รับผลประโยชน์กรอกรายละเอียดในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หนังสือรับรองการเป็นผู้เอาประกันโดยสถานศึกษาต้นสังกัด หรือบัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัย
ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ภาพถ่าย พร้อมเซ็นลายมือชื่อหลังภาพ
ใบรับรองแพทย์ผู้รักษา ที่ระบุถึงการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ โดยละเอียด
สำ�เนาบันทึกประจำ�วัน (รับรองสำ�เนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานเจ้าของคดี)

กรณี เรียกร้องสินไหมทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต
แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หนังสือรับรองการเป็นผู้เอาประกันโดยสถานศึกษาต้นสังกัด หรือบัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัย

112

สำ�เนาใบชันสูตรพลิกศพ
สำ�เนาใบมรณะบัตร
สำ�เนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรผู้เสียชีวิต
สำ�เนาทะเบียนบ้าน ที่มีการแจ้งตาย
สำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ (บิดา, มารดา)
สำ�เนาบันทึกประจำ�วัน (รับรองสำ�เนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานเจ้าของคดี)
สำ�เนาผลตรวจระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด (กรณี สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร)
		
เอกสารสำ�เนาทั้งหมดต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งเป็น
เจ้าของเอกสาร
กรณี การเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลส่วนที่เหลือจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน สามารถ
กระทำ�ได้ โดยใช้เอกสารสำ�เนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ ที่มีการรับรองการจ่ายเงิน (ระบุจำ�นวน
เงินที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ) เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เหลือจากบริษัทฯ เท่านั้น

ข้อยกเว้นเพิ่มเติมที่มิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
การเคล็ดขัดยอก กล้ามเนือ้ อักเสบ ปวดหลัง ปวดเอ็น รวมทัง้ อาการปวดต่างๆ จากการเล่นกีฬาทีม่ ิได้เกิดจาก
อุบตั เิ หตุ (ปัจจัยภายนอก) เช่น ล้ม หรือมีการกระทบกระทัง่ ขณะเล่นกีฬา การยกของหนักหรือจากโรคประจำ�ตัว
การติดเชื้อที่มิได้สืบเนื่องจากอุบัติเหตุ
การแพ้ยา
ลมพิษ
อาหารเป็นพิษ
ความผิดพลาดในการรักษาของแพทย์
ทะเลาะวิวาท
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การประกันภัยที่ให้ไว้ตามสัญญาคุ้มครองนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำ�หรับ
ใบรับรองแพทย์ บริการทางการแพทย์อนื่ ๆ ค่าบริการโรงพยาบาล แพทย์นติ เิ วช พยาบาลพิเศษ ค่าบำ�รุง
หรือค่าบริจาค ค่าบัตร ค่าเวชระเบียน (ข้อ 1.1.14(2))
บริการอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการบำ�บัดรักษาผู้ป่วยโดยตรง อาทิ โทรศัพท์
ไปรษณีย์ อาหารพิเศษ เครื่องใช้พิเศษ ชุดรับใหม่ ชุดนอน รองเท้า เป็นต้น (ข้อ 2.6)
ค่าอวัยวะเทียมทุกชนิด เช่น ฟันปลอม ขาปลอม แขนเทียม เป็นต้น
ค่ารถพยาบาล ยานพาหนะ ค่าคนขับรถ ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเมื่อเปลี่ยนสถานพยาบาล
เวชภัณฑ์ 2 เช่น ไม้คํ้ายัน ผ้าพยุง อีลัคติก หรืออุปกรณ์ ใช้นอกตัวผู้ป่วย

การรักษาฟัน
ต้องเป็นการรักษาฟันแท้เบื้องต้น ไม่รวมการรักษาต่อเนื่อง การรักษารากฟัน การต่อฟัน การเปลี่ยนหรือ
ใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

กรณี ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหาย ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณี ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสูญหาย
- สำ�เนาบันทึกประจำ�วัน แจ้งใบเสร็จรับเงินหายระบุเลขที่ ใบเสร็จ จำ�นวนเงิน จำ�นวนใบเสร็จ ชื่อสถาน
พยาบาล ชื่อผู้เอาประกัน (รับรองสำ�เนาโดยร้อยเวรที่รับแจ้ง)
- สำ�เนาใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลพร้อมรับรองสำ�เนาโดยสถานพยาบาลเจ้าของใบเสร็จ
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและบริการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. งานประชาสัมพันธ์ ขอบข่ายของงานประชาสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้
1.1 ให้บริการติดต่อ-สอบถาม
1.2 ให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อขอพบ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย
1.3 ให้การต้อนรับและความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับวิทยาลัย
1.4 เพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและวิทยาลัย
1.5 จัดทำ�แผนการประชาสัมพันธ์ จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัย
2. งานการจัดหางาน ขอบข่ายของงานการจัดหางาน มีดังต่อไปนี้
2.1 บริการให้ข่าวสาร ข้อมูล การประกอบอาชีพ
2.2 ร่วมมือกับสถานประกอบการทัง้ ภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
2.3 จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางอาชีพให้กับนักศึกษา
3. งานแนะแนวการศึกษา ขอบข่ายของงานแนะแนวการศึกษา มีดังต่อไปนี้
3.1 วางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่ ใช้ ในการแนะแนวการศึกษา
3.2 เผยแพร่ความรู้และการให้บริการในด้านการศึกษาต่อแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง วิทยาลัยมัธยมศึกษา
ของรัฐและเอกชน
3.3 ร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อ
3.4 จัดหาทุนการศึกษาและการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่จะศึกษาต่อในวิทยาลัยของเรา
4. งานพยาบาล ขอบข่ายของงานพยาบาล มีดังต่อไปนี้
4.1 ช่วยเหลืออาจารย์ นักศึกษาที่ป่วยและประสบอุบัติเหตุ เป็นการพยาบาลเบื้องต้น
4.2 ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
4.3 สำ�รวจข้อมูลบกพร่องสุขภาพของนักศึกษาในระยะแรก
4.4 ส่งเสริมให้นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยและอารมณ์อันที่จะได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และได้ผล
4.5 จัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
4.6 ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วย
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ระเบียบการปฏิบัติของผู้ ใช้บริการห้องพยาบาล
เปิดบริการตั้งแต่ 07.30 - 16.30 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด)
ผู้ ใช้บริการห้องพยาบาลต้องรักษาความสงบ
ก่อนเข้าพยาบาลต้องถอดรองเท้าและวางให้เป็นระเบียบ
นักศึกษาที่ป่วยขณะเรียนให้ขออนุญาตอาจารย์ประจำ�วิชา เพื่อไปพบอาจารย์พยาบาล
นักศึกษาที่ ไปขอรับบริการจากห้องพยาบาลของวิทยาลัยจะต้องลงชื่อในทะเบียนผู้ป่วย เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการจ่ายยาและสถิติ
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาป่วยมากจนต้องส่งโรงพยาบาลตรวจรักษา วิทยาลัยจะจัดส่งผูป้ ว่ ยไปยังสถานพยาบาล
ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อรับผิดชอบต่อไป
กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุในระหว่างเรียนจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุ

5. งานชุมชนสัมพันธ์ ขอบข่ายของงานชุมชนสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้

5.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน บ้าน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
5.2 จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันในวาระหรือโอกาสพิเศษระหว่างวิทยาลัย บ้าน ชุมชน และสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือในโอกาสอันสมควร
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สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ
a มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
a มีสิทธิกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ
a บุตรข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้
a ให้สิทธิยืมใบเสร็จเบิกค่าเล่าเรียนได้
a มีสิทธิเรียนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตทุกคน
a ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ
a เรียนภาษากับเจ้าของภาษา
a สมัครเรียนวิชาทหาร (รด.) ได้ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน
a ได้รับสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
a ทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
a เมื่อศึกษาจบแล้วมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าผู้จบจากวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาของรัฐที่สอนในสาขาเดียวกัน
a มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน
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คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือคู่มือนักศึกษา
1. นางหนูเพ็ชร
2. นางอำ�นวยพร
3. นางบังอร
4. นายสงกรานต์
5. นายวีระพล
6. นางสาวเสาวนิตย์
7. นางทัศนา

118

วรรณราช
ทุมโคตร
ไทยประเสริฐ
ชาวดร
ดอกบัว
ซ้ายสุด
คุณวุฒิ

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

