
ฟอร์มน้ีส ำหรับนกัศึกษำท่ีไม่เคยหรือเคยกูย้มืเงินกองทุนฯ สถำบนัอ่ืนแลว้ แต่ยงัไม่เคยยืน่กูย้มืท่ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1.5 น้ิว 

 
 

แบบค ำขอกู้ยืมเงินแบบ กรอ. (รำยใหม่) 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

โปรดกรอกข้อควำมด้วยตวับรรจงหรือพมิพ์ 

1. ช่ือนำย/นำงสำว………….........................………………………….…….…วนัเดือนปีเกิด……………….อำย…ุ...….ปี 
สญัชำติ………….เช้ือชำติ…………ศำสนำ..................…คณะ............................................................................................. 
   ภาคปกติ  ภาคพิเศษ  คะแนนเฉล่ียสะสม............................. 

รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ  
เลขประจ ำตวัประชำชน  ---- 

เลขท่ีบญัชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทยฯ       

ช่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำ……………………………………………….ภำควชิำ…………………………………………. 
2. ท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้ขณะเรียนท่ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
เลขท่ี............................................................................................................................................................................ 
โทรศพัทมื์อถือ................................................E-mail address………………............................................................ 
3.  มีควำมประสงคข์อกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำ โดยบนัทึกค ำขอกูใ้นระบบ e-studentloan เรียบร้อยแลว้ 
  1. ค่ำเล่ำเรียน                    2.  ค่ำครองชีพรำยเดือน 12x2400 บำท  
4.กรณีท่ีเคยกูย้มืเงินกองทุนกูย้มืเพ่ือกำรศึกษำกรอกรำยละเอียดเฉพำะคร้ังล่ำสุด 
  เคยกูย้มื ปีกำรศึกษำ…………ช่ือสถำบนั………...........………  ไม่เคยกูย้มื  

5. ช่ือ-สกลุบิดำ…………………………………………………………. อำย.ุ……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยงัมีชีวติอยู ่  
 ประกอบอำชีพ..............................................................................รำยไดต้่อปี.............................................................บำท 
 โทรศพัทมื์อถือ …….…………………….……. E-mail address…........……………………………………………….. 

6. ช่ือ-สกลุมำรดำ…………………………………………………………. อำย.ุ……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยงัมีชีวติอยู ่  
 ประกอบอำชีพ..............................................................................รำยไดต้่อปี................................................................บำท 
 โทรศพัทมื์อถือ …….…………………………. E-mail address…........……………………………………….………….. 

7.กรณีผูป้กครอง/ผูอุ้ปกำระ มิใช่บิดำหรือมำรดำ 
   ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………. อำย.ุ……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยงัมีชีวติอยู ่   
  ประกอบอำชีพ..............................................................................รำยไดต้่อปี............................................................บำท 
  โทรศพัทมื์อถือ …….………………………. E-mail address…..............................................................…………..….. 

เพ่ือใหก้ำรประชำสมัพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกูย้มืปีกำรศึกษำ 2560 เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและรวดเร็ว
โปรดเขำ้ (Like page) ทีh่ttps://www.facebook.com/scholarshiptu/ 

**เพ่ือน/บุคคลท่ีสำมำรถติดต่อไดส้ะดวก 1.ช่ือ......................................................................เบอร์มือถือ..................... 
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8.สถำนภำพของบิดำมำรดำ 
  (   ) อยูด่ว้ยกนั (   ) หยำ่ (   )  บิดำสมรสใหม่ (   ) มำรดำสมรสใหม่ 
  (   ) บิดำถึงแก่กรรม (   ) มำรดำถึงแก่กรรม (   )  บิดำมำรดำถึงแก่กรรม (   ) อ่ืน ๆ …………………. 
 และขณะน้ีนกัศึกษำอยูใ่นควำมปกครองของ…………………………….เก่ียวขอ้งกบั นศ.โดยเป็น……...…… 
9. นกัศึกษำมีพ่ีนอ้งร่วมบิดำมำรดำ……………..คน เป็นชำย……………คน เป็นหญิง……………คน 
 โดยมีพ่ีนอ้งท่ีก ำลงัศึกษำอยู…่…………………คน (รวมนกัศึกษำดว้ย)  ดงัน้ี 

ล ำ 
ดบั 
ท่ี 

ช่ือ - สกลุ อำยุ 

สถำนภำพ ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ/ 
ก ำลงัศึกษำ 
(ระบุระดบั 
กำรศึกษำ) 

อำชีพ/สถำนท่ี 
ท ำงำน/ 

/สถำนศึกษำ 

รำยได/้
เดือน 

โสด/
สมรส 

จ ำนวน 
บุตร 

ประกอบ
อำชีพ 

ก ำลงั
ศึกษำ 

ไม่ได้
ประกอบ 
อำชีพ 

1           
2           
3           
4           

 
 
10. ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของครอบครัว 
  ท่ีดิน…………..ไร่ 
    บำ้น  ของตวัเอง  เช่ำ  อ่ืน ๆ ………………….. 
  รถจกัรยำนยนต.์..............คนั 
  รถยนต.์...........................คนั 
  พำหนะ/เคร่ืองจกัรท่ีใชป้ระกอบอำชีพ ระบุ...................................................... 
  เคร่ืองปรับอำกำศภำยในบำ้น 
  ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ............................................................................................................. 
11. ขำ้พเจำ้ไดรั้บค่ำใชจ่้ำยเดือนละ……………………….บำท (นอกเหนือจำกกำรจดัสรรของกองทุน) 
 จำก นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….มีควำมสมัพนัธ์กบัขำ้พเจำ้โดยเป็น……………………….. 
 
 ขำ้พเจำ้ขอรับรองและยืนยนัวำ่ขอ้ควำมทั้งหมดน้ีเป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลงัวำ่ไดมี้กำรรับรองขอ้ควำมอนั
เป็นเท็จ ขำ้พเจำ้ยินยอมรับผิดชอบควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือกำรศึกษำ พร้อมน้ีขำ้พเจำ้ไดแ้นบ
เอกสำรต่ำงๆเพ่ือประกอบพิจำรณำแลว้ จ ำนวน ............. รำยกำร 
 
      ลงช่ือ............................................................. 
               (                                                          .) 

                   วนัท่ี..........เดือน.............................พ.ศ.................. 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ (ส าหรับผู้กู้ยืมแบบ กรอ.ที่ขอกู้ยืมค่าครองชีพ) 
 

  วนัท่ี...........เดือน.........................พ.ศ....................... 
 ขำ้พเจำ้............................….............................................................ต  ำแหน่ง...............................………................... 
สถำนท่ีท ำงำน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต ำบล/แขวง....................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์................. 
            ขอรับรองวำ่   นำย...........................................................................อำย.ุ................ปี             ถึงแก่กรรม................. 
บิดำของ................................................................................................ประกอบอำชีพ............................................................... 
สถำนท่ีท ำงำน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต ำบล/แขวง....................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์................. 
มีรำยไดปี้ละ....................................................บำท 
 นำง/นำงสำว....................................................................................  อำย.ุ................ปี        ถึงแก่กรรม................                                                                      
มำรดำของ...............................................................................................ประกอบอำชีพ........................................................... 
สถำนท่ีท ำงำน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต ำบล/แขวง....................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์................. 
มีรำยไดปี้ละ....................................................บำท 
 กรณีผู้ปกครอง(ทีม่ใิช่บิดา –มารดา).......................................................................................................................... 
ผูป้กครองของ..................................................................................................ประกอบอำชีพ.................................................. 
สถำนท่ีท ำงำน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต ำบล/แขวง........................................ 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์.................. 
มีรำยไดปี้ละ....................................................บำท 
 ขำ้พเจำ้ขอรับรองและยนืยนัวำ่ขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลงัวำ่ไดมี้กำรรับรอง
ขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็ ขำ้พเจำ้ยนิยอมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำ 

 
ลงช่ือ…......................................................................... 

                                                                                          (........................................................................)           
                    ต  ำแหน่ง..........................................................………… 

1. กำรรับรองรำยไดข้องครอบครัว ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 
    1.1  เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ         1.2  ผูบ้ริหำรสถำบนักำรศึกษำ(คณะท่ีนกัศึกษำสงักดั) หรือ         
    1.3  ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บำ้นข้ึนไป   1.4 พนกังำนรัฐวิสำหกิจ  1.5 ขำ้รำชกำรกำรเมือง อบต. อบจ. ฯลฯ  
    1.6 ขำ้รำชกำรบ ำเหน็จ,บ ำนำญ 
2. ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ   ไม่มีกำรขดู ลบ ขีด ฆ่ำ หำกเขียนผิด ตอ้งมีลำยเซ็นผูรั้บรอง 
   รำยไดเ้ซ็นช่ือ ก ำกบั ห้ำมใชน้ ้ำยำลบค ำผิด 
3. แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ /ประจ ำตวัขำ้รำชกำรเมือง/รัฐวิสำหกิจ ฯลฯ ของผูล้งนำมรับรองรำยได ้
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ค าช้ีแจงเร่ืองหนังสือรับรองรายได้ 

 หนังสือรับรองรายได้ / หนังสือรับรองเงนิเดือน 
 ในกำรยื่นขอกู้ยืมเงินของรัฐบำลนั้น  นักศึกษำจะตอ้งช้ีแจงว่ำครอบครัวมีรำยได้จ ำนวนเท่ำใดต่อปี  
เอกสำรท่ีจะยนืยนัรำยไดน้ั้น  แยกเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 
 1.  หนังสือรับรองเงินเดือน  จะใช้กรณีท่ีบิดำ – มำรดำ/ผูป้กครองหรือผูอุ้ปกำระ ประกอบอำชีพท่ีมี
เงินเดือนประจ ำ เช่น  ขำ้รำชกำร  พนกังำนรัฐวสิำหกิจ  พนกังำนบริษทั  ฯลฯ  โดยนกัศึกษำจะตอ้งด ำเนินกำรใหบิ้ดำ-มำรดำ/
ผูป้กครองหรือผูอุ้ปกำระ ขอให้ตน้สังกดันั้น  ๆ เป็นผูอ้อกหนังสือรับรองเงินเดือนให้/สลิปเงินเดือน  (ไม่มีแบบฟอร์มท่ี
ก ำหนดใหจ้ำกมหำวทิยำลยั ข้ึนอยูก่บัตน้สงักดัของแต่ละหน่วยงำน)  
 2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้    จะใช้กรณีท่ีบิดำ- มำรดำ/ผูป้กครองหรือผูอุ้ปกำระ
ประกอบอำชีพท่ีมีรำยไดไ้ม่แน่นอน  เช่น  เกษตรกร  พ่อคำ้-แม่คำ้  รับจำ้งทัว่ไป  กรรมกร ฯลฯ และหำกบิดำ-มำรดำไม่
ประกอบอำชีพ หรือไม่มีรายได้จะต้องรับรองว่าไม่มีรายได้   โดยนกัศึกษำจะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
โดยผูรั้บรองตำมขอ้ 2 จะตอ้งส ำเนำบตัรประจ ำตวัท่ีแสดงว่ำมีสิทธ์ิรับรอง เช่น บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร บตัรประจ ำตวั
ก ำนนั/ผูใ้หญ่บำ้น ฯลฯ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งแนบกบัหนงัสือรับรองรำยได ้ โดยบัตรดงักล่าวต้องไม่หมดอายุ ผูรั้บรอง
รำยไดต้อ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและเป็นผูท่ี้รู้จกักบัครอบครัวของนกัศึกษำและรับรู้รำยไดข้องครอบครัวของนกัศึกษำเป็น
อยำ่งดี  
ตวัอย่างที ่1  บิดำรับรำชกำรครู มำรดำเป็นพนกังำนธนำคำร 
                     เอกสำรท่ีตอ้งใช ้  

1. หนงัสือรับรองเงินเดือนของบิดำท่ีออกใหโ้ดยตน้สงักดั (ครู) หรือสลิปเงินเดือน 
2. หนงัสือรับรองเงินเดือนของมำรดำท่ีออกใหโ้ดยตน้สงักดั (ธนำคำร) หรือสลิปเงินเดือน 

ตวัอย่างที ่2  บิดำเป็นพนกังำนบริษทั ส่วนมำรดำไม่ประกอบอำชีพ 
        เอกสำรท่ีตอ้งใช ้  

1.      หนงัสือรับรองเงินเดือนท่ีออกใหโ้ดยบริษทัท่ีบิดำปฏิบติังำน หรือสลิปเงินเดือน 
2.   หนงัสือรับรองรำยไดข้องครอบครัวผูข้อกูท่ี้ระบุเฉพำะมำรดำวำ่ไม่มีรำยได ้ซ่ึงรับรองโดย 

เจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ/ขำ้รำชกำรกำรเมือง/ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน/ขำ้รำชกำรบ ำเหน็จ
หรือบ ำนำญ 

ตวัอย่างที ่3   บิดำอำชีพรับจำ้งทัว่ไป มำรดำอำชีพรับจำ้งกรีดยำง/บิดำ-มำรดำมีอำชีพเป็นเกษตรกร เช่น ท ำสวนหรือท ำนำ/  
                    หรือ อำชีพอ่ืน ๆ  
       เอกสำรท่ีตอ้งใช ้  

หนงัสือรับรองรำยไดข้องครอบครัวท่ีระบุรำยไดข้องบิดำและมำรดำ วำ่มีรำยไดปี้ละเท่ำใด ซ่ึงรับรองโดย       
เจำ้หน้ำท่ีของรัฐ/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ/ขำ้รำชกำรกำรเมือง/ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน/ขำ้รำชกำรบ ำเหน็จ
บ ำนำญ 
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หมำยเหตุ  โปรดเขียนแผนท่ีใหช้ดัเจนและเขำ้ใจง่ำย (ใชป้ำกกำเขียน) 
 โดย   -  บอกช่ือหมู่บำ้น จุดสงัเกต และสถำนท่ีส ำคญั ระหวำ่งทำงไปบำ้นของท่ำน 

  -     บอกระยะทำงโดยละเอียด โดยเร่ิมตน้จำกสถำนท่ีส ำคญัของจงัหวดั / อ ำเภอ / ต ำบล มำยงัท่ีอยูอ่ำศยั 
อำจจะเป็นจำก   ท่ีวำ่กำรอ ำเภอ / เทศบำล / ศำลำกลำงจงัหวดั 

 
                   ลงช่ือ (ผูข้อกูย้มื)..................................................... 

                                                                                 รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ........................................... 
 

แผนผงัแสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ของผู้ขอกู้ยืม 
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ภาพถ่ายบ้านหรือทีพ่กัของ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ของผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................ต  ำแหน่ง....................................................................  
ขอรับรองวำ่ ภำพถ่ำย บำ้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี.............ซอย..........................................ถนน.................................................
ต ำบล/แขวง...............................................อ ำเภอ/เขต............................................จงัหวดั.......................................... 
ซ่ึงมี  (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................................... เป็นเจำ้บำ้น จริง 
       ลงช่ือ............................................................ ผูรั้บรอง
                (............................................................) 
      ต ำแหน่ง.............................................................................. 

 

หนังสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา หรืออาจารย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556(กยศ.) 
 

             วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปถ่าย เท่านั้น  และ ตดิกาวให้เรียบร้อย) 

ผู้รับรองภาพถ่ายบ้าน/ท่ีพกั ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 
 1. บิดำ หรือ มำรดำ หรือ ผูป้กครอง ของนกัศึกษำท่ีกูย้มืเงินเพ่ือกำรศึกษำ 
 2. ลกัษณะภำพถ่ำย คือ เป็นภำพถ่ำยท่ีเห็นบำ้นเลขท่ีบำ้น สภำพดำ้นนอกของตวับำ้นและบริเวณบำ้น 
 3. กำรกูย้มืเงินเพ่ือกำรศึกษำ เป็นกำรใหโ้อกำสทำงกำรศึกษำแก่ผูท่ี้ขำดแคลนทุนทรัพย ์ใหมี้โอกำสไดศึ้กษำ 
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ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ 

การเรียงเอกสารที่ใช้ประกอบแบบค าขอกู้ยืม  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
1. ใบสมัครแบบรายใหม่ มธ. (มีจ านวน 7 หน้า) จ านวน 1 ชุด 
2. รูปถ่าย  ขนาด  1.5  นิ้ว  จ านวน  1  รูป  (ติดใบสมัคร) 
3. แบบค าขอกู้ยืมที่ยืนยันผ่านระบบ www.studentloan.or.th ให้ผู้กู้ยืมพิมพ์ค าขอกู้ยืม 
4. ส าเนาแสดงผลทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ชุด 
5. หนังสือรับรองรายได้ส าหรับผู้กู้ยืมที่จะขอยื่นกู้ค่าครองชีพ (เอกสารหน้าที่ 3) รายละเอียด         

ผู้รับรองรายได้สามารถดูได้ที่เอกสารหน้าที่ 4 แนบส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับรองรายได้ จ านวน 1 ชุด  

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
          จ านวน 1 ชุด ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
          6.1 ผู้ขอกู้ยืม 
          6.2 บิดา 
          6.3 มารดา 
          6.4 หรือผู้ปกครอง 
หมายเหตุ  กรณีที่บิดา มารดา เสียชีวิตให้แนบส าเนาใบมรณะบัตร พร้อมรับรองส าเนาโดย                ผู้
ขอกู้ยืม และส าหรับบิดา มารดา หย่ารา้งให้แนบส าเนาใบหย่าจ านวน 1 ฉบับ 

7. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
8. แผนผังแสดงที่ตั้งของบ้านที่ผู้กู้ยืมที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองอาศัยอยู่ (เอกสารหน้าที่ 5) 

         พร้อมทั้งแนบภาพถ่าย (เอกสารหน้าที่ 6) 
     9.  ส าเนาสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย (หน้าที่มีเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี) จ านวน 1 ชุด   

 
            
              

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              

http://www.studentloan.or.th/
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