ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทต่อเนื่อง
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑
………………….
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ได้จัดสรรวงเงินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินเพื่อใช้ใน
การศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ
๑. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กําลังศึกษาในตามคณะที่กําหนดดังนี้
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
๒. เป็นนักศึกษาซึ่งเคยกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กรอ.)
๓. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
๔. รายได้บิดา-มารดา โดยไม่หักหนี้สิน
๔.๑ รายได้ผู้ปกครองรวมแล้ว ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาทต่อปี สามารถกู้ยืมค่าเล่าเรียน
และค่าครองชีพเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท
๔.๒ รายได้ผู้ปกครองรวมกันมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐.-บาทต่อปี กู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
เท่านั้น
๕. ไม่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
๖. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ (คะแนนเฉลี่ยล่าสุด/ภาคล่าสุด)
๗. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๘. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-๒หลักฐานประกอบใบสมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
๑. แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.lampang.tu.ac.th หรือสําเนาเอกสารได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 1 อาคาร
เรียนรวม 5 ชั้น
๒. แบบคําขอกู้ยืมที่ได้ยื่นคําขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ใน www.studentloan.or.th
๓. สําเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จํานวน ๑ ชุด
๔. สําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จํานวน ๑ ชุด
๕. สําเนา GRADE REPORT หรือ TRANSCRIPT จํานวน ๑ ชุด
๖. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
๗. สําเนาสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ที่กู้แบบ (กรอ.)
สามารถพิมพ์ได้จาก www.studentloan.or.th
Login เข้ า สู่ ร ะบบ  ข้ อ มู ล ผู้ กู้ ยื ม  ลงทะเบี ย น  file  page setup landscapeOK
พิมพ์ออกจากระบบ หรือตรวจสอบหลักฐานข้อมูลการกู้ยืมได้ที่ ฝ่ายการนักศึกษา ห้อง ๔๑๒๖ อาคารอเนกประสงค์
และสนามกีฬาในร่ม
๘. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือแสดงรายการเงินเดือน ที่หน่วยงานออกให้
สําหรับผู้ปกครองที่ทํางานประจํา
๙. หนังสือรับรองรายได้ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ และ
รับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีใช้แบบฟอร์มรับรองรายได้)
๑๐. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา หรือ บริการสาธารณะ
(อย่างน้อย ๖ กิจกรรม หรือ ๓๖ ชั่วโมง ในปีการศึกษา ๒๕๕๙)
๑๑. สําเนาสมุดคู่ฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย จํานวน ๑ ชุด
สถานที่รับสมัคร
นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา o๙.oo - ๑๖.oo น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่ฝ่ายการนักศึกษา ห้อง ๔๑๒๖ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์
และสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานประกอบใบสมัครไม่ครบถ้วนตาม
ประกาศฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร

-๓-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม
วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บอร์ดหมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์
และสนามกีฬาในร่ม และบอร์ดคณะ มธ.ศูนย์ลําปาง และทาง www.lampang.tu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม )
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลําปาง
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

แบบฟอร์มนี้สาํ หรับนักศึกษา ที่เคยกูย้ มื เงินกองทุนฯและผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์กูย้ มื ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว

แบบคําขอกู้ยืมเงิน กรอ.
กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2560

ติดรู ปถ่าย
ขนาด1.5 นิ้ว

โปรดกรอกข้ อความด้ วยตัวบรรจงหรื อพิมพ์
1. ชื่อนาย/นางสาว………….........................………………………….…….…วันเดือนปี เกิด……………….อายุ…...….ปี
สัญชาติ………….เชื้อชาติ…………ศาสนา..................…คณะ..........................................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม.....................
รหัสประจําตัวนักศึกษา 

----
เลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทยฯ 
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา……………………………………………….ภาควิชา………………………………………….
2. ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ขณะเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................E-mail address………………............................................................
3. มีความประสงค์ขอกูย้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา โดยบันทึกคําขอกูใ้ นระบบ e-studentloan เรี ยบร้อยแล้ว
2.  ค่าครองชีพรายเดือน 12x2200 บาท
1. ค่าเล่าเรี ยนทั้งปี ตามจ่ายจริ ง
4.เคยกูย้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา จํานวน....................ครั้ง
รายละเอียดการกูย้ มื เงินกองทุนฯ ปี การศึกษาล่าสุ ด
ปี การศึกษา………..…ชื่อโรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย………………………….....................….………
 ไม่เคยกูย้ มื
5. ชื่อ-สกุลบิดา…………………………………………………………. อายุ.……………ปี ( ) ถึงแก่กรรม ( ) ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ..............................................................................รายได้ต่อปี ..........................................บาท
โทรศัพท์มือถือ …….…………….……….
6. ชื่อ-สกุลมารดา…………………………………………………………. อายุ.……………ปี ( ) ถึงแก่กรรม ( ) ยังมีชีวิตอยู่
ประกอบอาชีพ..............................................................................รายได้ต่อปี ..........................................บาท
โทรศัพท์มือถือ …….………………………….
7.กรณี ผปู ้ กครอง/ผูอ้ ุปการะ มิใช่บิดาหรื อมารดา
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………. อายุ.……………ปี ( ) ถึงแก่กรรม ( ) ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ..............................................................................รายได้ต่อปี ..........................................บาท
โทรศัพท์มือถือ …….……………………..
เพือ่ ให้การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ขั้นตอนการดําเนินงานกูย้ มื ปี การศึกษา 2560 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและรวดเร็ ว
โปรดเข้าร่ วมกลุ่ม นักศึกษาทุนให้กยู้ มื ที่ FB กิจ การนักศึกษา มธ.ศูนย์ ลาํ ปาง ระบุวนั ที่เข้าไป........./......../.........
**เพือ่ น/บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวก 1.ชื่อ......................................................................เบอร์มือถือ...............................

8.สถานภาพของบิดามารดา
( ) อยูด่ ว้ ยกัน
( ) หย่า
( ) บิดาสมรสใหม่
( ) มารดาสมรสใหม่
( ) บิดาถึงแก่กรรม ( ) มารดาถึงแก่กรรม ( ) บิดามารดาถึงแก่กรรม ( ) อื่น ๆ ………………….
และขณะนี้นกั ศึกษาอยูใ่ นความปกครองของ…………………………….เกี่ยวข้องกับ นศ.โดยเป็ น……...……
9. นักศึกษามีพนี่ อ้ งร่ วมบิดามารดา……………..คน เป็ นชาย……………คน เป็ นหญิง……………คน
่ …………………คน (รวมนักศึกษาด้วย) ดังนี้
โดยมีพี่นอ้ งที่กาํ ลังศึกษาอยู…
สําเร็ จ
สถานภาพ
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

ประกอบ
อาชีพ

กําลัง
ศึกษา

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ

การศึกษา/
กําลังศึกษา
(ระบุระดับ
การศึกษา)

อาชีพ/สถานที่
ทํางาน/
/สถานศึกษา

รายได้/
เดือน

โสด/
สมรส

1
2
3
4
10. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัว
ที่ดิน…………..ไร่
 บ้าน
ของตัวเอง
เช่า
อื่น ๆ …………………..
รถจักรยานยนต์...............คัน
รถยนต์............................คัน
พาหนะ/เครื่ องจักรที่ใช้ประกอบอาชีพ ระบุ......................................................
เครื่ องปรับอากาศภายในบ้าน
ทรัพย์สินอื่นๆ.............................................................................................................
11. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ……………………….บาท (นอกเหนือจากการจัดสรรของกองทุน)
จาก นาย/นาง/นางสาว…………………………………….มีความสัมพันธ์กบั ข้าพเจ้าโดยเป็ น………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้ เป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอัน
เป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ขา้ พเจ้าได้แนบ
เอกสารต่างๆเพื่อประกอบพิจารณาแล้ว จํานวน ............. รายการ
ลงชื่อ.............................................................
(
.)
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ..................

2

จํานวน
บุตร

หนังสื อรับรองรายได้ ของครอบครัวผู้ขอกู้
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า............................….............................................................ตําแหน่ง...............................………....................
สถานที่ทาํ งาน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์...................
ขอรับรองว่า นาย...........................................................................อายุ.................ปี
 ถึงแก่กรรม.................
บิดาของ................................................................................................ประกอบอาชีพ................................................................
สถานที่ทาํ งาน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..................
มีรายได้ปีละ....................................................บาท
นาง/นางสาว.................................................................................... อายุ.................ปี  ถึงแก่กรรม.................
มารดาของ...............................................................................................ประกอบอาชีพ...........................................................
สถานที่ทาํ งาน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..................
มีรายได้ปีละ....................................................บาท
กรณีผู้ปกครอง(ที่มใิ ช่ บิดา –มารดา)..........................................................................................................................
ผูป้ กครองของ..................................................................................................ประกอบอาชีพ..................................................
สถานที่ทาํ งาน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..................
มีรายได้ปีละ....................................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ลงชื่อ….........................................................................
(........................................................................)
ตําแหน่ง..........................................................…………
1. การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับรอง
1.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.2 ผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษา(คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) หรื อ
1.3 ผูป้ กครองท้องถิ่นระดับผูใ้ หญ่บา้ นขึ้นไป 1.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.5 ข้าราชการการเมือง อบต. อบจ. ฯลฯ
1.5 ข้าราชการบําเหน็จ,บํานาญ
2. ผู้รับรองรายได้ ต้องเขียนข้ อความด้ วยลายมือตนเองทั้งฉบับ ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ต้องมีลายเซ็นผูร้ ับรอง
รายได้เซ็นชื่อ กํากับ ห้ามใช้น้ าํ ยาลบคําผิด
3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ /ประจําตัวข้าราชการเมือง/รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ของผูล้ งนามรับรองรายได้
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คําชี้แจงเรื่ องหนังสื อรับรองรายได้
หนังสื อรับรองรายได้ / หนังสื อรับรองเงินเดือน
ในการยื่น ขอกู้ยืมเงิ นของรั ฐ บาลนั้น นักศึ กษาจะต้อ งชี้ แ จงว่าครอบครั วมี รายได้จาํ นวนเท่ าใดต่ อ ปี
เอกสารที่จะยืนยันรายได้น้ นั แยกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. หนัง สื อรั บรองเงินเดื อน จะใช้กรณี ที่บิดา – มารดา/ผูป้ กครองหรื อผูอ้ ุป การะ ประกอบอาชี พ ที่ มี
เงินเดือนประจํา เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั ฯลฯ โดยนักศึกษาจะต้องดําเนินการให้บิดา-มารดา/
ผูป้ กครองหรื อผูอ้ ุปการะ ขอให้ตน้ สังกัดนั้น ๆ เป็ นผูอ้ อกหนังสื อรับรองเงินเดื อนให้/สลิปเงินเดื อน (ไม่มีแบบฟอร์ มที่
กําหนดให้จากมหาวิทยาลัย ขึ้นอยูก่ บั ต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน)
2. หนั ง สื อรั บรองรายได้ ข องครอบครั ว ผู้ ข อกู้ จะใช้ก รณี ที่ บิ ด า- มารดา/ผู ป้ กครองหรื อ ผูอ้ ุ ป การะ
ประกอบอาชี พที่ มีรายได้ไม่แน่ นอน เช่น เกษตรกร พ่อค้า-แม่คา้ รับจ้างทัว่ ไป กรรมกร ฯลฯ และหากบิดา-มารดาไม่
ประกอบอาชีพ หรื อไม่มีรายได้ จะต้ องรับรองว่ าไม่ มีรายได้ โดยนักศึกษาจะต้ องใช้ แบบฟอร์ มตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด
โดยผูร้ ั บรองตามข้อ 2 จะต้องสําเนาบัตรประจําตัวที่แสดงว่ามีสิทธิ์ รั บรอง เช่ น บัตรประจําตัวข้าราชการ บัตรประจําตัว
กํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องแนบกับหนังสื อรับรองรายได้ โดยบัตรดังกล่ าวต้ องไม่ หมดอายุ ผูร้ ับรอง
รายได้ตอ้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็ นผูท้ ี่รู้จกั กับครอบครัวของนักศึกษาและรับรู ้รายได้ของครอบครัวของนักศึกษาเป็ น
อย่างดี
ตัวอย่ างที่ 1 บิดารับราชการครู มารดาเป็ นพนักงานธนาคาร
เอกสารที่ตอ้ งใช้
1. หนังสื อรับรองเงินเดือนของบิดาที่ออกให้โดยต้นสังกัด (ครู ) หรื อสลิปเงินเดือน
2. หนังสื อรับรองเงินเดือนของมารดาที่ออกให้โดยต้นสังกัด (ธนาคาร) หรื อสลิปเงินเดือน
ตัวอย่ างที่ 2 บิดาเป็ นพนักงานบริ ษทั ส่ วนมารดาไม่ประกอบอาชีพ
เอกสารที่ตอ้ งใช้
1. หนังสื อรับรองเงินเดือนที่ออกให้โดยบริ ษทั ที่บิดาปฏิบตั ิงาน หรื อสลิปเงินเดือน
2. หนังสื อรับรองรายได้ของครอบครัวผูข้ อกูท้ ี่ระบุเฉพาะมารดาว่าไม่มีรายได้ ซึ่งรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ/ข้าราชการการเมือง/ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น/ข้าราชการบําเหน็จ
บํานาญ
ตัวอย่ างที่ 3 บิดาอาชีพรับจ้างทัว่ ไป มารดาอาชี พรับจ้างกรี ดยาง/บิดา-มารดามีอาชี พเป็ นเกษตรกร เช่น ทําสวนหรื อทํานา/
หรื อ อาชีพอื่น ๆ
เอกสารที่ตอ้ งใช้
หนังสื อรับรองรายได้ของครอบครัวที่ระบุรายได้ของบิดาและมารดา ว่ามีรายได้ปีละเท่าใด ซึ่ งรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ/ข้าราชการการเมือง/ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น/ข้าราชการบําเหน็จ
บํานาญ
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หนังสื อแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาหรื ออาจารย์ ประจํา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่............เดือน.............................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า............................................................................................ ตําแหน่ง..............................................................
ทําการสอนประจําภาควิชา/คณะ............................................................เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของ..............................................
รหัสนักศึกษา...................................................ชั้นปี ที่...........คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)........................ภาคเรี ยนที่.........../......
อื่น ๆ..........................
นักศึกษาพักอาศัย กับบิดา มารดา
เช่าหอพัก ค่าเช่า................................ต่อเดือน
การสั มภาษณ์
กู้ กรอ. ครั้งแรก พ.ศ................. กู้ กยศ. ครั้งแรก พ.ศ................. ไม่เคยกูย้ มื
1. เกี่ยวเนื่องกับอาชีพของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง
บิดา มีอาชีพหลักคือ..........................................................................รายได้ต่อปี ................................................. บาท
อาชีพเสริ มคือ........................................................................รายได้ต่อปี .................................................. บาท
มารดา มีอาชีพหลักคือ.....................................................................รายได้ต่อปี .................................................. บาท
อาชีพเสริ มคือ........................................................................รายได้ต่อปี .................................................. บาท
รวม รายได้บิดา/มารดา ต่อปี .................................................. บาท
สถานภาพสมรส
อยูด่ ว้ ยกัน
หย่า แยกทางกัน แยกกันอยูต่ ามอาชีพ
อื่น ๆ ระบุ...............
หรื อ ในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่ได้อยูใ่ นความอุปการะทางการเงิน โดย บิดา - มารดา
ผูป้ กครอง (ผูอ้ ุปการะทางการเงิน) มีความเกี่ยวข้องเป็ น............................................กับนักศึกษา
มี อาชีพหลักคือ...............................................................................รายได้ต่อปี .................................................. บาท
อาชีพเสริ มคือ..............................................................................รายได้ต่อปี .................................................. บาท
2. ความเป็ นอยู่ การใช้ชีวติ ประจําวันของผูร้ ับทุน
2.1 การทํางานพิเศษหารายได้ช่วยตัวเอง.........................................................................................................................
2.2 การทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย....................................................................................................
2.3 สุ ขภาพ...........................................................................ความประพฤติ....................................................................
3. ด้านการเรี ยน ..........................................................................................................................................................................
4. เหตุผลและความจําเป็ นของผูข้ อรับทุน...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
5. เหตุผลและความจําเป็ น ตลอดจนปั ญหาของผูข้ อรับทุนในทัศนะของท่าน..........................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
............/.............../...............
คําแนะนํา 1. ขอให้อาจารย์ผสู ้ ัมภาษณ์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มนี้ และแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
2. โปรดส่ งคืนแก่นกั ศึกษาหรื อที่ หมวดบริ การและสวัสดิการนักศึกษา ห้อง 4126 อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ ม
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ฟอร์ มนีส้ ํ าหรับนักศึกษา ทีเ่ คยกู้ยืมเงินกองทุนฯ และผ่ านการพิจารณาให้ มสี ิทธิ์ก้ ูยืมที่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ ว
การเรียงเอกสารทีใ่ ช้ ประกอบแบบคําขอกู้ยมื ประจําปี การศึกษา 2560
1.ใบสมัคร พร้อมติดรู ปถ่ายสวมใส่ ชุดนักศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
1.1 แบบคําขอกูย้ มื กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ที่สมัครผ่านระบบ e-studentloan
2. ใบเกรดพิมพ์จาก www. reg.tu.ac.th
3. แบบฟอร์มรับรองรายได้ /หนังสื อรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
4. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ฯลฯ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
6. สําเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
7.สําเนาสัญญาหรื อเอกสารการกูย้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา จํานวน 1 ชุด
พิมพ์ทาง www.studentloan .or.th
Login เข้าสู่ ระบบ  ข้อมูลผูก้ ยู้ มื  ลงทะเบียน  file page setuplandscapeOK พิมพ์ออกจากระบบ
8. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
9. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา หรื อ บริ การสาธารณะ และเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 6 กิจกรรม
10. สําเนาหน้าเลขที่บญั ชีสมุดคู่ฝากธนาคารกรุ งไทยฯ จํานวน 1 ชุด
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