แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษำ ที่เคยกูย้ มื เงินกองทุนฯและผ่ำนกำรพิจำรณำให้มีสิทธิ์กยู้ มื ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ แล้ว

แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.) TU 2
กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประจำปี กำรศึกษำ 2561

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1.5 นิ้ว

โปรดกรอกข้ อควำมด้ วยตัวบรรจงหรื อพิมพ์
1. ชื่อนำย/นำงสำว………….....................................……………………….…วันเดือนปี เกิด……………….อำยุ…...….ปี
สัญชำติ………….เชื้อชำติ…………ศำสนำ..................…คณะ..........................................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม.....................
รหัสประจำตัวนักศึกษำ 

----
เลขที่บญั ชีเงินฝำกธนำคำรกรุ งไทยฯ 
เลขประจำตัวประชำชน

ชื่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำ……………………………………………….ภำควิชำ………………………………………….
2. ที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ ขณะเรี ยนที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เลขที่............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................E-mail address………………............................................................
3. มีควำมประสงค์ขอกูย้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อกำรศึกษำ โดยบันทึกคำขอกูใ้ นระบบ e-studentloan เรี ยบร้อยแล้ว
1. ค่ำเล่ำเรี ยนทั้งปี จำนวน.........................................บำท 2.  ค่ำครองชีพรำยเดือน 12x2200 บำท
4.ประวัติกำรกูย้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อกำรศึกษำ ในระดับอุดมศึกษำ จำนวน.............ครั้ง
กรอกรำยละเอียดกำรกูย้ มื ปี กำรศึกษำล่ำสุด
ปี กำรศึกษำ………….…ชื่อมหำวิทยำลัย..............................................................……….........................….………
5. ชื่อ-สกุลบิดำ…………………………………………………………. อำยุ.……………ปี ( ) ถึงแก่กรรม ( ) ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอำชีพ..............................................................................รำยได้ต่อปี ..........................................บำท
โทรศัพท์มือถือ …….………………….........……………..
6. ชื่อ-สกุลมำรดำ…………………………………………………………. อำยุ.……………ปี ( ) ถึงแก่กรรม ( ) ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอำชีพ..............................................................................รำยได้ต่อปี ..........................................บำท
โทรศัพท์มือถือ …….………………….........……………..
7.กรณี ผปู ้ กครอง/ผูอ้ ปุ กำระ มิใช่บิดำหรื อมำรดำ
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………. อำยุ.……………ปี ( ) ถึงแก่กรรม ( ) ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอำชีพ..............................................................................รำยได้ต่อปี ..........................................บำท
โทรศัพท์มือถือ …….………………….…........……………..
เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำร ขั้นตอนกำรดำเนินงำนกูย้ มื ปี กำรศึกษำ 2561 เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยและรวดเร็ ว โปรดเข้ำ
ร่ วมกลุ่ม นักศึกษำทุนให้กยู้ มื ที่ FB กิจการนักศึกษา มธ.ศู นย์ ลาปาง ระบุวนั ที่เข้ำไป........./......../.........
**เพื่อนที่กยู้ มื เงิน กยศ.ในปี กำรศึกษำ 2561 1.ชื่อ...............................................................................เบอร์มือถือ.....................................
2.ชื่อ...............................................................................เบอร์มือถือ.....................................
3.ชื่อ...............................................................................เบอร์มือถือ.....................................
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8.สถำนภำพของบิดำมำรดำ
( ) อยูด่ ว้ ยกัน
( ) หย่ำ
( ) บิดำสมรสใหม่
( ) มำรดำสมรสใหม่
( ) บิดำถึงแก่กรรม ( ) มำรดำถึงแก่กรรม ( ) บิดำมำรดำถึงแก่กรรม ( ) อื่น ๆ ………………….
และขณะนี้นกั ศึกษำอยูใ่ นควำมปกครองของ…………………………….เกี่ยวข้องกับ นศ.โดยเป็ น……...……
นักศึกษำมีพี่นอ้ งร่ วมบิดำมำรดำ……………..คน เป็ นชำย……………คน เป็ นหญิง……………คน
่ …………………คน (รวมนักศึกษำด้วย) ดังนี้
โดยมีพี่นอ้ งที่กำลังศึกษำอยู…
สำเร็ จ
สถำนภำพ
ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

อำยุ

ประกอบ
อำชีพ

กำลัง
ศึกษำ

ไม่ได้
ประกอบ
อำชีพ

กำรศึกษำ/
กำลังศึกษำ
(ระบุระดับ
กำรศึกษำ)

อำชีพ/สถำนที่
ทำงำน/
/สถำนศึกษำ

รำยได้/
เดือน

โสด/
สมรส

จำนวน
บุตร

1
2
3
4
9. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัว
ที่ดิน…………..ไร่
 บ้ำน
ของตัวเอง
เช่ำ
อื่น ๆ …………………..
รถจักรยำนยนต์...............คัน
รถยนต์............................คัน
พำหนะ/เครื่ องจักรที่ใช้ประกอบอำชีพ ระบุ......................................................
เครื่ องปรับอำกำศภำยในบ้ำน
ทรัพย์สินอื่นๆ.............................................................................................................
10. ข้ำพเจ้ำได้รับค่ำใช้จ่ำยเดือนละ……………………….บำท (นอกเหนือจำกกำรจัดสรรของกองทุน)
จำก นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….มีควำมสัมพันธ์กบั ข้ำพเจ้ำโดยเป็ น………………………..
11.เข้ำร่ วมกิจกรรมในเชิงบริ กำรสำธำรณะหรื อจิตอำสำ ในปี กำรศึกษำ 2561 คือ

.

.

.
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมทั้งหมดนี้ เป็ นควำมจริ ง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำมอันเป็ นเท็จ ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมรับผิดชอบควำมเสี ยหำยที่อำจเกิ ดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อกำรศึ กษำ พร้อมนี้ ขำ้ พเจ้ำได้แนบเอกสำรต่ำงๆเพื่อประกอบ
พิจำรณำแล้ว จำนวน ............. รำยกำร
ลงชื่อ.............................................................
(
.)
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.................
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หนังสื อรับรองรายได้ ของครอบครัวผู้ขอกู้
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...............
ข้ำพเจ้ำ............................….............................................................ตำแหน่ง...............................………....................
สถำนที่ทำงำน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์...................
ขอรับรองว่ำ นำย...........................................................................อำยุ.................ปี
 ถึงแก่กรรม.................
บิดำของ................................................................................................ประกอบอำชีพ................................................................
สถำนที่ทำงำน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..................
มีรำยได้ปีละ....................................................บำท
นำง/นำงสำว.................................................................................... อำยุ.................ปี
 ถึงแก่กรรม.................
มำรดำของ...............................................................................................ประกอบอำชีพ...........................................................
สถำนที่ทำงำน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..................
มีรำยได้ปีละ....................................................บำท
กรณีผ้ปู กครอง(ทีม่ ใิ ช่ บิดา –มารดา)..........................................................................................................................
ผูป้ กครองของ..................................................................................................ประกอบอำชีพ ..................................................
สถำนที่ทำงำน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..................
มีรำยได้ปีละ....................................................บำท
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ ง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำมอันเป็ น
เท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อกำรศึกษำ
ลงชื่อ….........................................................................
(........................................................................)
ตำแหน่ง..........................................................…………
1. กำรรับรองรำยได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับรอง
1.1 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 1.2 ผูบ้ ริ หำรสถำบันกำรศึกษำ(คณะที่นกั ศึกษำสังกัด) หรื อ
1.3 ผูป้ กครองท้องถิ่นระดับผูใ้ หญ่บำ้ นขึ้นไป 1.4 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 1.5 ข้ำรำชกำรกำรเมือง อบต. อบจ. ฯลฯ
1.6 ข้ำรำชกำรบำเหน็จ,บำนำญ
2. ผู้รับรองรายได้ ต้องเขียนข้ อความด้ วยลายมือตนเองทั้งฉบับ ไม่มีกำรขูด ลบ ขีด ฆ่ำ หำกเขียนผิด ต้องมีลำยเซ็นผูร้ ับรอง
รำยได้เซ็นชื่อ กำกับ ห้ำมใช้น้ ำยำลบคำผิด
3. แนบสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ /ประจำตัวข้ำรำชกำรเมือง/รัฐวิสำหกิจ ฯลฯ ของผูล้ งนำมรับรองรำยได้
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คาชี้แจงเรื่ องหนังสื อรับรองรายได้
หนังสื อรับรองรายได้ / หนังสื อรับรองเงินเดือน
ในกำรยื่นขอกูย้ ืมเงินของรัฐบำลนั้น นักศึกษำจะต้องชี้แจงว่ำครอบครัวมีรำยได้จำนวนเท่ำใดต่อปี เอกสำรที่จะ
ยืนยันรำยได้น้ นั แยกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. หนังสื อรับรองเงินเดือน จะใช้กรณี ที่บิดำ – มำรดำ/ผูป้ กครองหรื อผูอ้ ุปกำระ ประกอบอำชีพที่มีเงินเดือนประจำ
เช่น ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนบริ ษทั ฯลฯ โดยนักศึกษำจะต้องดำเนินกำรให้บิดำ-มำรดำ/ผูป้ กครองหรื อผูอ้ ุปกำระ
ขอให้ตน้ สังกัดนั้น ๆ เป็ นผูอ้ อกหนังสื อรับรองเงินเดือนให้/สลิปเงินเดือน (ไม่มีแบบฟอร์มที่กำหนดให้จำกมหำวิทยำลัย ขึ้นอยูก่ บั ต้น
สังกัดของแต่ละหน่วยงำน)
2. หนังสื อรับรองรายได้ ของครอบครัวผู้ขอกู้ จะใช้กรณี ที่บิดำ- มำรดำ/ผูป้ กครองหรื อผูอ้ ุปกำระประกอบอำชีพที่มี
รำยได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตรกร พ่อค้ำ-แม่คำ้ รับจ้ำงทัว่ ไป กรรมกร ฯลฯ และหำกบิดำ-มำรดำไม่ประกอบอำชีพ หรื อไม่มีรายได้
จะต้ องรับรองว่ าไม่ มรี ายได้ โดยนักศึกษำจะต้ องใช้ แบบฟอร์ มตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผูร้ ับรองตำมข้อ 2 จะต้องสำเนำบัตร
ประจำตัวที่แสดงว่ำมีสิทธิ์รับรอง เช่น บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร บัตรประจำตัวกำนัน/ผูใ้ หญ่บำ้ น ฯลฯ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องแนบ
กับหนังสื อรับรองรำยได้ โดยบัตรดังกล่ าวต้ องไม่ หมดอายุ ผูร้ ับรองรำยได้ตอ้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็ นผูท้ ี่รู้จกั กับครอบครัวของ
นักศึกษำและรับรู ้รำยได้ของครอบครัวของนักศึกษำเป็ นอย่ำงดี
ตัวอย่ างที่ 1 บิดำรับรำชกำรครู มำรดำเป็ นพนักงำนธนำคำร
เอกสำรที่ตอ้ งใช้
1. หนังสื อรับรองเงินเดือนของบิดำที่ออกให้โดยต้นสังกัด (ครู ) หรื อสลิปเงินเดือน
2. หนังสื อรับรองเงินเดือนของมำรดำที่ออกให้โดยต้นสังกัด (ธนำคำร) หรื อสลิปเงินเดือน
ตัวอย่ างที่ 2 บิดำเป็ นพนักงำนบริ ษทั ส่วนมำรดำไม่ประกอบอำชีพ
เอกสำรที่ตอ้ งใช้
1. หนังสื อรับรองเงินเดือนที่ออกให้โดยบริ ษทั ที่บิดำปฏิบตั ิงำน หรื อสลิปเงินเดือน
2. หนังสื อรับรองรำยได้ของครอบครัวผูข้ อกูท้ ี่ระบุเฉพำะมำรดำว่ำไม่มีรำยได้ ซึ่งรับรองโดย
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ข้ำรำชกำรกำรเมือง/ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น/ข้ำรำชกำรบำเหน็จบำนำญ
ตัวอย่ างที่ 3 บิดำอำชีพรับจ้ำงทัว่ ไป มำรดำอำชีพรับจ้ำงกรี ดยำง/บิดำ-มำรดำมีอำชีพเป็ นเกษตรกร เช่น ทำสวนหรื อทำนำ/หรื อ อำชีพ
อื่น ๆ
เอกสำรที่ตอ้ งใช้
หนังสื อรับรองรำยได้ของครอบครัวที่ระบุรำยได้ของบิดำและมำรดำ ว่ำมีรำยได้ปีละเท่ำใด ซึ่งรับรองโดย
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ข้ำรำชกำรกำรเมือง/ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น/ข้ำรำชกำรบำเหน็จบำนำญ
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หนังสื อแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาหรื ออาจารย์ ประจา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่............เดือน.............................พ.ศ...............
ข้ำพเจ้ำ............................................................................................ ตำแหน่ง..............................................................
ทำกำรสอนประจำภำควิชำ/คณะ............................................................เป็ นอำจำรย์ที่ปรึ กษำของ..............................................
รหัสนักศึกษำ...................................................ชั้นปี ที่...........คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)........................ภำคเรี ยนที่.........../......
นักศึกษำพักอำศัย กับบิดำ มำรดำ
เช่ำหอพัก ค่ำเช่ำ................................ต่อเดือน
อื่น ๆ..........................
การสัมภาษณ์
กู้ กรอ. ครั้งแรก พ.ศ................. กู้ กยศ. ครั้งแรก พ.ศ................. ไม่เคยกูย้ มื
1. เกี่ยวเนื่องกับอำชีพของบิดำ มำรดำ หรื อผูป้ กครอง
บิดำ มีอำชีพหลักคือ..........................................................................รำยได้ต่อปี ................................................. บำท
อำชีพเสริ มคือ........................................................................รำยได้ต่อปี .................................................. บำท
มำรดำ มีอำชีพหลักคือ.....................................................................รำยได้ต่อปี .................................................. บำท
อำชีพเสริ มคือ........................................................................รำยได้ต่อปี .................................................. บำท
รวม รำยได้บิดำ/มำรดำ ต่อปี .................................................. บำท
สถำนภำพสมรส
อยูด่ ว้ ยกัน
หย่ำ แยกทำงกัน แยกกันอยูต่ ำมอำชีพ
อื่น ๆ ระบุ...............
หรื อ ในกรณี ที่นกั ศึกษำไม่ได้อยูใ่ นควำมอุปกำระทำงกำรเงิน โดย บิดำ - มำรดำ
ผูป้ กครอง (ผูอ้ ปุ กำระทำงกำรเงิน) มีควำมเกี่ยวข้องเป็ น............................................กับนักศึกษำ
มี อำชีพหลักคือ...............................................................................รำยได้ต่อปี .................................................. บำท
อำชีพเสริ มคือ..............................................................................รำยได้ต่อปี .................................................. บำท
2. ควำมเป็ นอยู่ กำรใช้ชีวติ ประจำวันของผูร้ ับทุน
2.1 กำรทำงำนพิเศษหำรำยได้ช่วยตัวเอง.........................................................................................................................
2.2 กำรทำกิจกรรมในมหำวิทยำลัย/นอกมหำวิทยำลัย....................................................................................................
2.3 สุขภำพ...........................................................................ควำมประพฤติ....................................................................
3. ด้ำนกำรเรี ยน ..........................................................................................................................................................................
4. เหตุผลและควำมจำเป็ นของผูข้ อรับทุน...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
5. เหตุผลและควำมจำเป็ น ตลอดจนปัญหำของผูข้ อรับทุนในทัศนะของท่ำน..........................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
............/.............../...............
คำแนะนำ 1. ขอให้อำจำรย์ผสู ้ มั ภำษณ์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ และแสดงควำมคิดเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
2. โปรดส่งคืนแก่นกั ศึกษำหรื อที่ หมวดบริ กำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ ห้อง 4126 อำคำรอเนกประสงค์และสนำมกีฬำในร่ ม
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แบบฟอร์ มนี้สำหรั บนักศึกษำ ที่เคยกู้ยมื เงินกองทุนฯ และผ่ ำนกำรพิจำรณำให้ มีสิทธิ์ก้ ยู มื ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ แล้ ว
กำรเรี ยงเอกสำรที่ใช้ ประกอบแบบคำขอกู้ยมื ประจำปี กำรศึกษำ 2561

1.ใบสมัคร พร้อมติดรู ปถ่ำยสวมใส่ ชุดนักศึกษำ ขนำด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รู ป
1.1 แบบคำขอกูย้ มื กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อกำรศึกษำ ที่สมัครผ่ำนระบบ e-studentloan
2. ใบเกรดพิมพ์จำก www. reg.tu.ac.th
3. แบบฟอร์มรับรองรำยได้ /หนังสื อรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
4. สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ ฯลฯ ผูร้ ับรองรำยได้
5. หนังสื อแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึ กษำหรื ออำจำรย์ประจำ
6. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของนักศึกษำ จำนวน 1 ชุด
7. สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักศึกษำ จำนวน 1 ชุด
8.สำเนำสัญญำหรื อเอกสำรกำรกูย้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อกำรศึกษำ จำนวน 1 ชุด
พิมพ์ทำง www.studentloan .or.th
Login เข้ำสู่ ระบบ  ข้อมูลผูก้ ยู้ มื  ลงทะเบียน  file page setuplandscapeOK พิมพ์ออกจำกระบบ
9. สำเนำออกสำรกำรเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ำมี)
10. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอำสำ หรื อ บริ กำรสำธำรณะ และเข้ำร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่ำ 36 ชัว่ โมง ตำมเงื่อนไข
ที่กำหนด
11. สำเนำหน้ำเลขที่บญั ชีสมุดคู่ฝำกธนำคำรกรุ งไทยฯ จำนวน 1 ชุด

