
แบบฟอร์มน้ีส ำหรับนกัศึกษำ ท่ีเคยกูย้มืเงินกองทุนฯและผำ่นกำรพิจำรณำใหมี้สิทธ์ิกูย้มืท่ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์แลว้ 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1.5 น้ิว 

แบบค ำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.) TU 2 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

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

รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ  
เลขประจ ำตวัประชำชน  ---- 

เลขท่ีบญัชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทยฯ       

ช่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำ……………………………………………….ภำควชิำ…………………………………………. 
2. ท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้ขณะเรียนท่ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
เลขท่ี............................................................................................................................................................................ 
โทรศพัทมื์อถือ................................................E-mail address………………............................................................ 
3.  มีควำมประสงคข์อกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำ โดยบนัทึกค ำขอกูใ้นระบบ e-studentloan เรียบร้อยแลว้ 
  1. ค่ำเล่ำเรียนทั้ง 2 ภำคกำรศึกษำ             2.  ค่ำครองชีพรำยเดือน 12x2400 บำท 
4.ประวติักำรกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำ ในระดบัอุดมศึกษำ  จ ำนวน.............คร้ัง 
    กรอกรำยละเอียดกำรกูย้มื ปีกำรศึกษำล่ำสุด 
  ปีกำรศึกษำ………….…ช่ือมหำวทิยำลยั..............................................................……….........................….………   
5. ช่ือ-สกลุบิดำ…………………………………………………………. อำย.ุ……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยงัมีชีวติอยู ่  
 ประกอบอำชีพ..............................................................................รำยไดต้่อปี..........................................บำท 
 โทรศพัทมื์อถือ …….………………….........…………….. 

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

เพ่ือใหก้ำรประชำสมัพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกูย้มืปีกำรศึกษำ 2562 เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและรวดเร็ว โปรดเขำ้
(Like page) ทีh่ttps://www.facebook.com/ studentservicetu 

**เพ่ือน/บุคคลท่ีสำมำรถติดต่อไดส้ะดวก 1.ช่ือ...............................................................................เบอร์มือถือ..................................... 

   2.ช่ือ...............................................................................เบอร์มือถือ..................................... 

   3.ช่ือ...............................................................................เบอร์มือถือ..................................... 
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 8.สถำนภำพของบิดำมำรดำ 
  (   ) อยูด่ว้ยกนั (   ) หยำ่ (   )  บิดำสมรสใหม่ (   ) มำรดำสมรสใหม่ 
  (   ) บิดำถึงแก่กรรม (   ) มำรดำถึงแก่กรรม (   )  บิดำมำรดำถึงแก่กรรม (   ) อ่ืน ๆ …………………. 
 และขณะน้ีนกัศึกษำอยูใ่นควำมปกครองของ…………………………….เก่ียวขอ้งกบั นศ.โดยเป็น……...…… 
   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           

 
9. ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของครอบครัว 
  ท่ีดิน…………..ไร่ 
    บำ้น  ของตวัเอง  เช่ำ  อ่ืน ๆ ………………….. 
  รถจกัรยำนยนต.์..............คนั 
  รถยนต.์...........................คนั 
  พำหนะ/เคร่ืองจกัรท่ีใชป้ระกอบอำชีพ ระบุ...................................................... 
  เคร่ืองปรับอำกำศภำยในบำ้น 
  ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ............................................................................................................. 
10. ขำ้พเจำ้ไดรั้บค่ำใชจ่้ำยเดือนละ……………………….บำท (นอกเหนือจำกกำรจดัสรรของกองทุน) 
 จำก นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….มีควำมสมัพนัธ์กบัขำ้พเจำ้โดยเป็น……………………….. 
11.เขำ้ร่วมกิจกรรมในเชิงบริกำรสำธำรณะหรือจิตอำสำ ในปีกำรศึกษำ 2561 คือ 
                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                                                            . 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองและยืนยนัว่ำขอ้ควำมทั้งหมดน้ีเป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลงัว่ำไดมี้กำรรับรองขอ้ควำมอนัเป็นเท็จ ขำ้พเจำ้
ยินยอมรับผิดชอบควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พร้อมน้ีขำ้พเจ้ำได้แนบส ำเนำเอกสำรต่ำงๆเพ่ือ
ประกอบพิจำรณำแลว้ จ ำนวน ............. รำยกำร 
 
      ลงช่ือ............................................................. 
               (                                                          .) 

      วนัท่ี..........เดือน.............................พ.ศ.................. 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 
  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 หำกปรำกฏภำยหลงัวำ่ไดมี้กำรรับรองขอ้ควำมอนัเป็น
เท็จ ขำ้พเจำ้ยนิยอมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำ 
 

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

               ต  ำแหน่ง..........................................................………… 

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



 

 

 

4 

ค าช้ีแจงเร่ืองหนังสือรับรองรายได้ 

 หนังสือรับรองรายได้ / หนังสือรับรองเงนิเดือน 
 ในกำรยื่นขอกูย้ืมเงินของรัฐบำลนั้น  นักศึกษำจะตอ้งช้ีแจงว่ำครอบครัวมีรำยไดจ้ ำนวนเท่ำใดต่อปี  เอกสำรท่ีจะ
ยนืยนัรำยไดน้ั้น  แยกเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 
 1.  หนังสือรับรองเงินเดือน  จะใชก้รณีท่ีบิดำ – มำรดำ/ผูป้กครองหรือผูอุ้ปกำระ ประกอบอำชีพท่ีมีเงินเดือนประจ ำ 
เช่น  ขำ้รำชกำร  พนกังำนรัฐวิสำหกิจ  พนกังำนบริษทั  ฯลฯ  โดยนกัศึกษำจะตอ้งด ำเนินกำรใหบิ้ดำ-มำรดำ/ผูป้กครองหรือผูอุ้ปกำระ 
ขอใหต้น้สงักดันั้น  ๆ เป็นผูอ้อกหนงัสือรับรองเงินเดือนให้/สลิปเงินเดือน  (ไม่มีแบบฟอร์มท่ีก ำหนดใหจ้ำกมหำวทิยำลยั ข้ึนอยูก่บัตน้
สงักดัของแต่ละหน่วยงำน)  
 2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้   จะใชก้รณีท่ีบิดำ- มำรดำ/ผูป้กครองหรือผูอุ้ปกำระประกอบอำชีพท่ีมี
รำยไดไ้ม่แน่นอน  เช่น  เกษตรกร  พ่อคำ้-แม่คำ้  รับจำ้งทัว่ไป  กรรมกร ฯลฯ และหำกบิดำ-มำรดำไม่ประกอบอำชีพ หรือไม่มีรายได้
จะต้องรับรองว่าไม่มีรายได้   โดยนกัศึกษำจะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   โดยผูรั้บรองตำมขอ้ 2 จะตอ้งส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัท่ีแสดงวำ่มีสิทธ์ิรับรอง เช่น บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร บตัรประจ ำตวัก ำนนั/ผูใ้หญ่บำ้น ฯลฯ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งแนบ
กบัหนงัสือรับรองรำยได ้ โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ผูรั้บรองรำยไดต้อ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและเป็นผูท่ี้รู้จกักบัครอบครัวของ
นกัศึกษำและรับรู้รำยไดข้องครอบครัวของนกัศึกษำเป็นอยำ่งดี  
ตวัอย่างที ่1  บิดำรับรำชกำรครู มำรดำเป็นพนกังำนธนำคำร 
                     เอกสำรท่ีตอ้งใช ้  

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

ตวัอย่างที ่2  บิดำเป็นพนกังำนบริษทั ส่วนมำรดำไม่ประกอบอำชีพ 
        เอกสำรท่ีตอ้งใช ้  

 หนงัสือรับรองเงินเดือนท่ีออกใหโ้ดยบริษทัท่ีบิดำปฏิบติังำน หรือสลิปเงินเดือน 
 หนงัสือรับรองรำยไดข้องครอบครัวผูข้อกูท่ี้ระบุเฉพำะมำรดำวำ่ไม่มีรำยได ้ซ่ึงรับรองโดย 
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ/ขำ้รำชกำรกำรเมือง/ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน/ขำ้รำชกำรบ ำเหน็จบ ำนำญ 

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

หนงัสือรับรองรำยไดข้องครอบครัวท่ีระบุรำยไดข้องบิดำและมำรดำ วำ่มีรำยไดปี้ละเท่ำใด ซ่ึงรับรองโดย       
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ/ขำ้รำชกำรกำรเมือง/ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน/ขำ้รำชกำรบ ำเหน็จบ ำนำญ 
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

             วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ............... 
  

ข้าพเจ้า............................................................................................ ต าแหน่ง.............................................................. 
ท าการสอนประจ าภาควิชา/คณะ............................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ.............................................. 
รหัสนักศึกษา...................................................ชั้นปีท่ี...........คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)........................ภาคเรียนท่ี.........../...... 
นักศึกษาพักอาศัย         กับบิดา มารดา        เช่าหอพัก ค่าเช่า................................ต่อเดือน           อ่ืน ๆ.......................... 
 

การสัมภาษณ์           กู้ กยศ. ครั้งล่าสดุ พ.ศ.................        ไม่เคยกู้ยืม 
1. เกี่ยวเนื่องกับอาชีพของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
                บิดา มีอาชีพหลักคือ..........................................................................รายได้ต่อปี................................................. บาท 
     อาชีพเสริมคือ........................................................................รายได้ต่อปี.................................................. บาท 
                มารดา มีอาชีพหลักคือ.....................................................................รายได้ต่อปี.................................................. บาท 
     อาชีพเสริมคือ........................................................................รายได้ต่อปี.................................................. บาท 

                                                              รวม รายได้บิดา/มารดา ต่อปี.................................................. บาท 
สถานภาพสมรส        อยู่ด้วยกัน           หย่า         แยกทางกัน         แยกกันอยู่ตามอาชีพ         อื่น ๆ ระบุ............... 
หรือ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้อยู่ในความอุปการะทางการเงิน โดย บดิา - มารดา 
ผู้ปกครอง (ผู้อุปการะทางการเงิน) มีความเกี่ยวข้องเป็น............................................กับนักศึกษา 
มี อาชีพหลักคือ...............................................................................รายไดต้่อปี.................................................. บาท 
    อาชีพเสริมคือ..............................................................................รายไดต้่อปี.................................................. บาท 

2. ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้รับทุน 
 2.1 การท างานพิเศษหารายได้ช่วยตัวเอง......................................................................................................................... 
 2.2 การท ากิจกรรมในมหาวิทยาลยั/นอกมหาวิทยาลัย.................................................................................................... 
 2.3 สุขภาพ...........................................................................ความประพฤติ.................................................................... 
3. ด้านการเรยีน .......................................................................................................................................................................... 
4. เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอรับทุน................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
5. เหตุผลและความจ าเป็น ตลอดจนปัญหาของผู้ขอรับทุนในทัศนะของท่าน.......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

                                  ลงช่ือ.....................................................      
       (..................................................................)                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                ............/.............../...............  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ค าแนะน า   1. ขอให้อาจารย์ผู้สัมภาษณ์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ และแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
                2. โปรดส่งคืนแก่นักศึกษาเพื่อใช้แนบใบสมัคร 
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การเรียงเอกสารที่ใช้ประกอบแบบค าขอกู้ยืม  ประจ าปีการศึกษา 2562  

1. แบบค าขอกู้ยืมเงิน  พร้อมติดรูปถ่ายสวมใส่ชุดนักศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 1.1 แบบค าขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่สมัครผ่านระบบ e-studentloan  
2. ใบเกรดพิมพ์จาก www. reg.tu.ac.th 
3. แบบฟอร์มรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ ที่เซ็นแบบยืนยัน 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา จ านวน  1 ชุด 
6. ส าเนาสัญญาหรือเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน 1 ชุด  พิมพ์ทาง www.studentloan .or.th 

  Login  เข้าสู่ระบบ  ข้อมูลผู้กู้ยืม  ลงทะเบียน    file page setuplandscapeOK  พิมพ์ออกจากระบบ  
7. ส าเนาออกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
8. สมุด/ฟอร์มบนัทึกกิจกรรมจิตอาสา หรือ บริการสาธารณะ และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม/36 ชั่วโมง 
9. ฟอร์มแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา   
10.ส าเนาหน้าเลขท่ีบัญชีสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทยฯ   จ านวน  1 ชุด 
 
 
 
ตัวอยา่ง  เอกสารแนบ ข้อ 1.1 

 
 

 

มีต ่อ 
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ตัวอยา่ง  เอกสารแนบ ข้อ 6 

 

 
 
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


