
แบบฟอร์มน้ีส าหรับนกัศึกษา ที่เคยกูย้มืเงินกองทุนฯและผ่านการพิจารณาใหมี้สิทธ์ิกูย้มืที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แลว้ 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด1.5 น้ิว 

 

แบบค าขอกูย้มืเงิน  กรอ. ICL 2 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 

1. ช่ือนาย/นางสาว………….........................………………………….…….…วนัเดือนปีเกิด……………….อาย…ุ...….ปี 
 สัญชาติ………….เช้ือชาติ…………ศาสนา..................…คณะ..........................................................................................  
   คะแนนเฉลี่ยสะสม..................... 

รหสัประจ าตวันกัศึกษา  
เลขประจ าตวัประชาชน  ---- 

เลขที่บญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ       
2. ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ขณะเรียนที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เลขที่......................................................................................................................... ................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ................................................E-mail address………………............................................................ 
3.  มีความประสงคข์อกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา โดยบนัทึกค าขอกูใ้นระบบ DSL เรียบร้อยแลว้ 
  1.  ค่าเล่าเรียน                                       2.  ค่าครองชีพรายเดือน 12x3,000 บาท 
4.เคยกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา จ านวน....................คร้ัง 
   รายละเอียดการกูย้มืเงินกองทุนฯ ปีการศึกษาล่าสุด 
   ปีการศึกษา………..…ช่ือโรงเรียน/มหาวิทยาลยั………………………….....................….………  
5. ช่ือ-สกุลบิดา…………………………………………………………. อาย.ุ……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยงัมีชีวิตอยู ่  
 ประกอบอาชีพ..............................................................................รายไดต่้อปี......................... .................บาท 
 โทรศพัทมื์อถือ …….…………….……….  

6. ช่ือ-สกุลมารดา…………………………………………………………. อาย.ุ……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยงัมีชีวิตอยู ่  
 ประกอบอาชีพ..............................................................................รายไดต่้อปี......................... .................บาท 
 โทรศพัทมื์อถือ …….…………………………. 

7.กรณีผูป้กครอง/ผูอุ้ปการะ มิใช่บิดาหรือมารดา 
   ช่ือ-สกุล…………………………………………………………. อาย.ุ……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยงัมีชีวิตอยู ่   
  ประกอบอาชีพ..............................................................................รายไดต่้อปี......................... .................บาท 
  โทรศพัทมื์อถือ …….…………………….. 

 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัว่าขอ้ความทั้งหมดน้ีเป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัว่าไดมี้การรับรองขอ้ความอนั
เป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  
      ลงช่ือ.............................................................  
               (                                                          .) 

      วนัที่..........เดือน.............................พ.ศ..................  
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 
  วนัที.่..........เดือน.........................พ.ศ............... 

 ขา้พเจา้............................….............................................................ต าแหน่ง...............................……….................... 
สถานที่ท  างาน............................................................................................................................ เลขที.่.....................หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์.................. 
            ขอรับรองวา่   นาย..................................................................... ......อาย.ุ................ปี             ถึงแก่กรรม................. 
บิดาของ........................................................... .....................................ประกอบอาชีพ................................................................  
สถานที่ท  างาน............................................................................................................................ เลขที.่.....................หมู่ที่.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์................. 
มีรายไดปี้ละ....................................................บาท 
 นาง/นางสาว....................................................................................   อาย.ุ................ปี        ถึงแก่กรรม.................                                                                       
มารดาของ...............................................................................................ประกอบอาชีพ ...........................................................  
สถานที่ท  างาน.............................................................................................................. ..............เลขที.่.....................หมู่ที่.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์................. 
มีรายไดปี้ละ....................................................บาท 
 กรณีผู้ปกครอง(ที่มิใช่บิดา –มารดา)...................................................................... .................................................... 
ผูป้กครองของ..................................................................................................ประกอบอาชีพ .................................................. 
สถานที่ท  างาน............................................................................................................................ เลขที.่.....................หมู่ที่.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์................. 
มีรายไดปี้ละ....................................................บาท 
 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัว่าไดมี้การรับรอง
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 
 

ลงช่ือ….........................................................................  
(........................................................................)  

               ต  าแหน่ง..........................................................………… 

1. การรับรองรายไดข้องครอบครัว ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 
 1.1  เจา้หนา้ที่ของรัฐ         1.2  ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา(คณะที่นกัศึกษาสังกดั) หรือ         
               1.3  ผูป้กครองทอ้งถิ่นระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป   1.4 พนกังานรัฐวิสาหกิจ  1.5 ขา้ราชการการเมือง อบต. อบจ. ฯลฯ  
 1.5 ขา้ราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
2. ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ   ไม่มีการขดู ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ตอ้งมีลายเซ็นผูรั้บรอง 
   รายไดเ้ซ็นช่ือ ก  ากบั หา้มใชน้ ้ายาลบค าผิด 
3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ /ประจ าตวัขา้ราชการเมือง/รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ของผูล้งนามรับรองรายได้ 
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ค าช้ีแจงเร่ืองหนังสือรับรองรายได้ 

 หนังสือรับรองรายได้ / หนังสือรับรองเงินเดือน 
 ในการยื่นขอกูย้ืมเงินของรัฐบาลนั้ น  นักศึกษาจะต้องช้ีแจงว่าครอบครัวมีรายไดจ้  านวนเท่าใดต่อปี  
เอกสารท่ีจะยนืยนัรายไดน้ั้น  แยกเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 
 1.  หนังสือรับรองเงินเดือน  จะใชก้รณีที่บิดา – มารดา/ผูป้กครองหรือผูอุ้ปการะ ประกอบอาชีพที่มี
เงินเดือนประจ า เช่น  ขา้ราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  พนกังานบริษทั  ฯลฯ  โดยนกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการใหบ้ิดา-มารดา/
ผูป้กครองหรือผูอุ้ปการะ ขอให้ตน้สังกดันั้น  ๆ เป็นผูอ้อกหนังสือรับรองเงินเดือนให้/สลิปเงินเดือน  (ไม่มีแบบฟอร์มที่
ก  าหนดใหจ้ากมหาวิทยาลยั ข้ึนอยูก่บัตน้สังกดัของแต่ละหน่วยงาน)  
 2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้    จะใช้กรณีที่บิดา- มารดา/ผูป้กครองหรือผูอุ้ปการะ
ประกอบอาชีพที่มีรายไดไ้ม่แน่นอน  เช่น  เกษตรกร  พ่อคา้ -แม่คา้  รับจ้างทัว่ไป  กรรมกร ฯลฯ และหากบิดา-มารดาไม่
ประกอบอาชีพ หรือไม่มีรายได้จะต้องรับรองว่าไม่มีรายได้   โดยนักศึกษาจะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
โดยผูรั้บรองตามขอ้ 2 จะตอ้งส าเนาบตัรประจ าตวัที่แสดงว่ามีสิทธ์ิรับรอง เช่น บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรประจ าตัว
ก  านนั/ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบกบัหนงัสือรับรองรายได ้ โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ผูรั้บรอง
รายไดต้อ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและเป็นผูท้ี่รู้จักกบัครอบครัวของนักศึกษาและรับรู้รายไดข้องครอบครัวของนักศึกษาเป็น
อยา่งดี  
ตัวอย่างที่ 1  บิดารับราชการครู มารดาเป็นพนกังานธนาคาร 
                     เอกสารที่ตอ้งใช ้  

1. หนงัสือรับรองเงินเดือนของบิดาที่ออกใหโ้ดยตน้สังกดั (ครู) หรือสลิปเงินเดือน 
2. หนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดาที่ออกใหโ้ดยตน้สังกดั (ธนาคาร) หรือสลิปเงินเดือน 

ตัวอย่างที่ 2  บิดาเป็นพนกังานบริษทั ส่วนมารดาไม่ประกอบอาชีพ 
        เอกสารที่ตอ้งใช ้  
                        1.   หนงัสือรับรองเงินเดือนที่ออกใหโ้ดยบริษทัท่ีบิดาปฏิบติังาน หรือสลิปเงินเดือน 
                        2.   หนงัสือรับรองรายไดข้องครอบครัวผูข้อกูท้ี่ระบุเฉพาะมารดาว่าไม่มีรายได ้ซ่ึงรับรองโดย 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการการเมือง/ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น/ขา้ราชการบ าเหน็จ
บ านาญ 

ตัวอย่างที่ 3   บิดาอาชีพรับจา้งทัว่ไป มารดาอาชีพรับจา้งกรีดยาง/บิดา-มารดามีอาชีพเป็นเกษตรกร เช่น ท าสวนหรือท านา/
หรือ   อาชีพอื่น ๆ  
       เอกสารที่ตอ้งใช ้  

หนงัสือรับรองรายไดข้องครอบครัวที่ระบุรายไดข้องบิดาและมารดา ว่ามีรายไดปี้ละเท่าใด ซ่ึงรับรองโดย       
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการการเมือง/ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น/ขา้ราชการบ าเหน็จ
บ านาญ 
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ICL 2 

ฟอร์มน้ีส าหรับนักศึกษา ที่เคยกู้ ยืมเงินกองทุนฯ และผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์กู้ ยืมที่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว 

การเรียงเอกสารที่ใช้ประกอบแบบค าขอกู้ยมื  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1.ใบสมคัร  พร้อมติดรูปถ่ายสวมใส่ชุดนกัศกึษา ขนาด 1.5 น้ิว จ  านวน 1 รูป 
 1.1 แบบค าขอกูย้มืกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ท่ีสมคัรผา่นระบบ DSL 
       (สามารยืน่ภายหลงัไดเ้มื่อระบบเปิดใหด้  าเนินการ) 
2. ใบเกรดพิมพจ์าก www. reg.tu.ac.th 
3. แบบฟอร์มรับรองรายได ้/หนงัสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ี ฯลฯ ผูรั้บรองรายได ้
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัศึกษา จ  านวน  1 ชุด 
6. ส าเนาบตัรนกัศกึษา จ  านวน 1 ชุด 
7. ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถา้มี) 
8. สมุดบนัทึกกิจกรรมจิตอาสา หรือ บริการสาธารณะ และเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 36 ชัว่โมง  
   ตามเง่ือนไขท่ีก  าหนด 
9. ส าเนาหนา้เลขท่ีบญัชีสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทยฯ /หนา้แอพกรุงไทย  จ  านวน  1 ชุด 
 
 
 

 

                                       
          ยื่นใบสมัครพรอ้มเอกสาร ดังนี ้ 

1. ที่ฝ่ายการนกัศึกษา ห้อง 4126 ช้ัน 1 อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  ในวันและเวลาราชการ 

          2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ หมวดบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา (ทุนกู้ยมืฯ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 248 ม.2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190 
โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันท่ี 10 มิถุนายน  2564 เป็นหลัก ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานประกอบ 
ใบสมัครไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับสมัคร 
 
 
 
 


