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บทความนักศึกษาไม�ออมเงิน ไม�ปรับสมุด ตามกําหนด ของการเซ็นแบบยืนยัน 2/2560 

นักศึกษากู(ยืมแบบ กยศ. และ กรอ. จงเขียนบทความต�อไปนี้ ด(วยปากกาสีน้ําเงิน เป/นลายมือของตัวเองทุก
ตัวอักษร ห(ามย�อ มีท้ังหมด 6 หน(า ให(เขียนลงกระดาษรายงานท่ีมีเส(นบรรทัดตามข(อความดังต�อไปนี้ 

ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................  เลขท่ีสัญญา   .... .... / .... .... .... ....   

เลขประจําตัวประชาชน .... - ..... .... .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... - .... 

รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... .... .... ....  เบอร%โทรศัพท%มือถือ.......................................... 

เนื่องจาก ข�าพเจ�าไม+ได�ออมเงิน หรือไม+ได�ปรับสมุดเงินฝาก ตามกําหนดของโครงการสองบาทเงินเราช+วยน�อง 
กยศ./กรอ. ข�าพเจ�าขอเขียนบทความต+อไปนี้เพ่ือให�ท+านอธิการบดีพิจารณาในการกู�ยืมประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ป8
การศึกษา 2560 ของข�าพเจ�า ท้ังนี้ข�าพเจ�าได�นําเงินฝากในบัญชีเงินออมแล�วจํานวน ................ บาท     ซ่ึงเป>นเงิน
ออมของเดือน .............................. 2560 เรียบร�อยแล�ว ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม+ได�ทําตามโครงการของกองทุนกู�ยืม
กําหนด ซ่ึงบทความมีดังต+อไปนี้ 

ข้ันตอนการกู(ยืม 

นักศึกษากองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให�กู�ยืมท่ีผูกกับรายได�ในอนาคต (กรอ.) 

 ในกรณีสมัครเรียนป8แรก มีข้ันตอนดังต+อไปนี้ 

1. สมัครเรียน พร�อมชําระค+าลงทะเบียนเรียนแรกเข�า 

2. เตรียมเอกสารการกู�ยืม และนํามายื่นท่ีกองทุนกู�ยืมของมหาวิทยาลัย 

3. ได�รับการสัมภาษณ% และได�รับเลขท่ีสัญญา พร�อมคู+มือการกู�ยืม ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารท่ี 
reg.kbu.ac.th หากส+งเอกสารไม+ครบรีบส+งให�ครบ หากส+งครบแล�วทําข้ันตอนต+อไป 

4. ยื่นกู�ยืมผ+าน www.studentloan.or.th เม่ือยื่นกู�ยืมแล�วพิมพ%แบบคําขอกู�ยืมออกจากระบบทันทีจํานวน 2 
แผ+น  

5. รอผลการอนุมัติให�กู�ยืม ตรวจสอบผลการอนุมัติท่ี reg.kbu.ac.th 

6. เข�าร+วมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู�ยืมเพ่ือการศึกษา ใครไม+เข�าร+วมจะไม+สามารถกู�ยืมได� 

7. เม่ือได�รับอนุมัติให�กู�ยืม เข�าพิมพ%สัญญาผ+าน www.studentloan.or.th 

8. นําสัญญาพร�อมเอกสารประกอบมาส+งท่ีกองทุนกู�ยืมของมหาวิทยาลัย 

9. ตรวจสอบความถูกต�องของสัญญาท่ี reg.kbu.ac.th เม่ือสัญญามีปWญหา ติดต+อแก�ไข เม่ือสัญญาถูกต�องติดต+อ
เซ็นแบบยืนยันท่ีห�องกองทุนกู�ยืมของมหาวิทยาลัย 
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10. ยื่นยอดค+าเล+าเรียนผ+าน www.studentloan.or.th 

11. เซ็นแบบยืนยัน และตรวจสอบความถูกต�องของแบบยืนยันท่ี reg.kbu.ac.th เม่ือแบบยืนยันมีปWญหาติดต+อ
แก�ไข เม่ือแบบยืนยันถูกต�อง อาจารย%นําส+งธนาคาร รอเงินค+าเล+าเรียนเข�าบัญชีของมหาวิทยาลัย และค+า
ครองชีพเข�าบัญชีของนักศึกษาจํานวน 6 เดือน เดือนละ 2,200 บาท เป>นของเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 

12. การโอนเงินของ กยศ. และ กรอ. จะแตกต+างกันคือ 

กยศ. เม่ือสัญญา และแบบยืนยันถึงธนาคาร จะโอนเดือนแรกท่ีสามารถทําการโอนได�จํานวน 2,200 บาท 
และจะโอนทบให�ในเดือนถัดไป เช+น เดือนแรกโอนเดือน สิงหาคม ในเดือนสิงหาคมนักศึกษาจะได� 2,200 
บาท เป>นเงินโอนของเดือนมิถุนายน และเดือน กันยายน นักศึกษาจะได� 6,600 บาท คือของเดือน กรกฎาคม 
– กันยายน เป>นต�น และเดือนต+อ ๆ ไปจะได�เดือนละ 2,200 บาท ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ครบจํานวน 6 
เดือน 

**แต+จะมีบางกรณีของการโอนแบบ กยศ. ถ�าธนาคารยืนยันในระบบหลังจากวันท่ีอาจารย%ยืนยัน เม่ือเดือน
สิงหาคม เข�าแล�ว 2,200 บาท เดือนกันยายน เงินจะไม+เข�า จะไปเข�าเดือนตุลาคม 8,800 บาท และเดือน
พฤศจิกายนเข�าอีก 2,200 บาท ครบจํานวน 6 เดือน 

กรอ. เม่ือสัญญา และแบบยืนยันถึงธนาคาร จะโอนย�อนให�ต้ังแต+เดือนมิถุนายน ในกรณีท่ีโอนเดือนมิถุนายน
ไม+ทัน เช+นเริ่มโอนเดือน สิงหาคม นักศึกษาจะได�เงินค+าครองชีพในเดือนสิงหาคมจํานวน 6,600 บาท เป>น
ของเดือน มิถุนายน – สิงหาคม และเดือนต+อไปจะได�เดือนละ 2,200 บาท ไปจนถึงเดือน พฤศจิกายน ครบ
จํานวน 6 เดือน 

13. ตรวจสอบการโอนเงินท่ี www.studentloan.or.th ไปท่ีตรวจสอบยอดหนี้ ใครเป_ดบัญชีธนาคารกรุงไทย ไป
ท่ีตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารกรุงไทย ใครเป_ดบัญชีธนาคารอิสลามไปท่ีตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารอิสลาม 

14. เม่ือมีการโอนเงินค+าเล+าเรียน แล�วให�นักศึกษาติดต+อรับใบเสร็จเพ่ือเก็บไว�เป>นหลักฐานท่ีศูนย% SASC ถ�าใน
อนาคตเป_ดออนไลน%การพิมพ%ใบเสร็จนักศึกษาสามารถเข�าระบบพิมพ%ได�ด�วยตัวเอง ส+วนค+าครองชีพเงินโอน
เข�าบัญชีนักศึกษา นักศึกษามีหน�าท่ีนําสมุดบัญชีไปปรับสมุดทุกเดือน 

15. ดูประกาศว+าสามารถรับสัญญา และแบบยืนยัน คืน เม่ือไหร+ เพ่ือเก็บไว�เป>นหลักฐาน และใช�ในการกู�ยืมภาค
การศึกษาถัดไป  

จบกระบวนการของภาคการศึกษาท่ี 1 
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ต�อมาภาคการศึกษาท่ี 2 ส่ิงท่ีนักศึกษาต(องปฏิบัติมีดังนี้ 

1. นักศึกษาท่ีจะกู�ยืมต+อในป8การศึกษาถัดไป ให�เริ่มทําจิตอาสาต้ังแต+เดือนมิถุนายน – กันยายน  จํานวน 18 
ชั่วโมง ส+งในวันเซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาท่ี 2 สามารถดาวน%โหลดแบบฟอร%มได�ท่ี loan.kbu.ac.th 
(สําหรับนักศึกษาท่ีป8การศึกษาถัดไปไม+กู�ยืม ไม+ต�องทําจิตอาสาในครั้งนี้) 

2. เริ่มออมเงินทุกเดือน แต+อาจารย%ตรวจการออมเริ่มเดือนกันยายน เป>นต�นไปเพ่ือใช�ในการเซ็นแบบยืนยันภาค
การศึกษาท่ี 2 

3. เม่ือระบบเป_ดให�ยื่นกู�ยืมภาคการศึกษาท่ี 2 ให�เข�ายื่นกู�ยืมผ+าน www.studentloan.or.th เม่ือยื่นกู�ยืมแล�ว
พิมพ%แบบคําขอกู�ยืมออกจากระบบทันที จํานวน 1 แผ+น 

4. เตรียมเอกสารทุกอย+างให�ครบ ยื่นยอดค+าเล+าเรียนผ+าน www.studentloan.or.th แล�วรอประกาศวันเซ็น
แบบยืนยันภาคการศึกษาท่ี 2 

5. ติดต+อเซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาท่ี 2 พร�อมตรวจสอบความถูกต�องของแบบยืนยันทุก ๆ 3 วันท่ี 
reg.kbu.ac.th หากมีปWญหาติดต+อแก�ไขทันที หากไม+มีปWญหาอาจารย%นําแบบยืนยันส+งธนาคาร 

6. รอเงินค+าเล+าเรียนเข�าบัญชีของมหาวิทยาลัย และค+าครองชีพเข�าบัญชีของนักศึกษา 

7. ตรวจสอบการโอนเงินท่ี www.studentloan.or.th ไปท่ีตรวจสอบยอดหนี้ ใครเป_ดบัญชีธนาคารกรุงไทย ไป
ท่ีตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารกรุงไทย ใครเป_ดบัญชีธนาคารอิสลามไปท่ีตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารอิสลาม 

8. เม่ือมีการโอนเงินค+าเล+าเรียน แล�วให�นักศึกษาติดต+อรับใบเสร็จเพ่ือเก็บไว�เป>นหลักฐานท่ีศูนย% SASC ถ�าใน
อนาคตเป_ดออนไลน%การพิมพ%ใบเสร็จนักศึกษาสามารถเข�าระบบพิมพ%ได�ด�วยตัวเอง ส+วนค+าครองชีพเงินโอน
เข�าบัญชีนักศึกษา นักศึกษามีหน�าท่ีนําสมุดบัญชีไปปรับสมุดทุกเดือน (ในกรณีเรียน 2 ภาคการศึกษาเงินค+า
ครองชีพของภาคการศึกษาท่ี 2 คือ เดือน ธันวาคม – พฤษภาคม รวมจํานวน 6 เดือน 

9. ดูประกาศว+าสามารถรับสัญญา และแบบยืนยัน คืน เม่ือไหร+ เพ่ือเก็บไว�เป>นหลักฐาน และใช�ในการกู�ยืมภาค
การศึกษาถัดไป  

จบกระบวนการกู�ยืมภาคการศึกษาท่ี 2 หากประสงค%กู�ยืมภาคการศึกษาท่ี 3 นักศึกษาต�องแจ�งในช+วงก+อนการเซ็น
แบบยืนยันของภาคการศึกษาท่ี 2 เพ่ืออาจารย%ได�แบ+งค+าเล+าเรียนออกเป>น 3 ภาคการศึกษา หากไม+แจ�งหรือว+า
วงเงินไม+เพียงพอให�กู�ยืมในภาคการศึกษาท่ี 3 นักศึกษาต�องชําระค+าเล+าเรียนด�วยทุนส+วนตัว 

การเรียนภาคการศึกษาท่ี 3 ค+าครองชีพจะถูกแบ+งออกเป>น ของภาคการศึกษาท่ี 2 ในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ% 
จํานวน 3 เดือน เดือนละ 2,200 บาท และ ภาคการศึกษาท่ี 3 ในเดือน มีนาคม – พฤษภาคม จํานวน 3 เดือน 
เดือนละ 2,200 บาท 
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ส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหว�างการศึกษา คือ 

1. กรณีนักศึกษาได�กู�ยืมในขณะเรียนมัธยม หรือ ปวช หรือ สถาบันอ่ืน ๆ แบบ กยศ. แล�วพอมาเรียนเกษม
บัณฑิตกู�ยืมแบบ กรอ. จะมีจดหมายทวงหนี้ในช+วงท่ีนักศึกษาเรียนชั้นป8ท่ี 2 เม่ือได�รับจดหมายทวงหนี้ของ 
กยศ. ให�นักศึกษานําสําเนาบัตรประชาชน 1 แผ+น และเงิน 20 บาท มาติดต+อท่ีห�องกองทุนกู�ยืมของ
มหาวิทยาลัย ร+มเกล�า หรือพัฒนาการ ก็ได�แล�วแต+สะดวก เพ่ือรับใบ กยศ./กรอ. 204 กรอกข�อมูล และนําไป
ยื่นท่ีศูนย% sasc เพ่ือนําใบรับรองมาให�อาจารย%ท่ีกองทุนนําส+งธนาคารว+านักศึกษายังศึกษาอยู+ เพ่ือธนาคารจะ
ได�ไม+ติดตามทวงหนี้ 

2. กรณีนักศึกษาท่ีได�กู�ยืมป8แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กู�ยืมแบบ กรอ. และเว�นการกู�ยืมไปป8ใดป8หนึ่ง 
นักศึกษามีหน�าท่ีนําสําเนาบัตรประชาชน 1 แผ+น และเงิน 20 บาท มาติดต+อท่ีห�องกองทุนกู�ยืมของ
มหาวิทยาลัย ร+มเกล�า หรือพัฒนาการ ก็ได�แล�วแต+สะดวก เพ่ือรับใบ กยศ./กรอ. 204 กรอกข�อมูล และนําไป
ยื่นท่ีศูนย% sasc เพ่ือนําใบรับรองมาให�อาจารย%ท่ีกองทุนนําส+งธนาคารว+านักศึกษายังศึกษาอยู+ เพ่ือธนาคารจะ
ได�ไม+ติดตามทวงหนี้ 

3. กรณีนักศึกษาท่ีได�กู�ยืมป8แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กู�ยืมแบบ กยศ.. และเว�นการกู�ยืมไป 2 ป8 
นักศึกษามีหน�าท่ีนําสําเนาบัตรประชาชน 1 แผ+น และเงิน 20 บาท มาติดต+อท่ีห�องกองทุนกู�ยืมของ
มหาวิทยาลัย ร+มเกล�า หรือพัฒนาการ ก็ได�แล�วแต+สะดวก เพ่ือรับใบ กยศ./กรอ. 204 กรอกข�อมูล และนําไป
ยื่นท่ีศูนย% sasc เพ่ือนําใบรับรองมาให�อาจารย%ท่ีกองทุนนําส+งธนาคารว+านักศึกษายังศึกษาอยู+ เพ่ือธนาคารจะ
ได�ไม+ติดตามทวงหนี้ 

4. กรณีท่ีสําเร็จการศึกษา หรือหยุดกู�ยืม (ลาออก รักษาสถานภาพ หรือสาเหตุอ่ืน ๆ) กู�ยืมแบบ กยศ. นักศึกษา
มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 2 ป8 เริ่มชําระเงินคืนในป8ท่ี 3 หลังจากการหยุดกู�ยืม ติดต+อชําระก+อนวันท่ี 5 
กรกฎาคม ของทุกป8 

5. กรณีท่ีสําเร็จการศึกษา หรือหยุดกู�ยืม (ลาออก รักษาสถานภาพ หรือสาเหตุอ่ืน ๆ) กู�ยืมแบบ กรอ. ในป8ถัดไป
ก+อนเดือนมีนาคมของทุกป8 นักศึกษามีหน�าท่ีแจ�งรายได�ให�กับธนาคารทราบ หากไม+แจ�งรายได�ก+อนเดือน
มีนาคมของทุกป8 ธนาคารจะถือว+านักศึกษามีรายได� 16,000 บาทต+อป8 จะดําเนินการติดตามหนี้ทันที 
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รู( รักการออม เพ่ืออนาคตวันข(างหน(า 

เป�นเรื่องจัดได�เลยว�าปกติมากๆเลยก็ว�าได�นะคะ สําหรับความสําคัญของเงินนั่นเองค�ะ ในเม่ือเงินมีความสําคัญ
ต�อการดํารงชีพของเรา จะทําอย�างไรให�เรามีเงินอยู�กับตัวเราเองให�มากท่ีสุด เรื่องจริงท่ีหนีกันไม�พ�นก็คือเรื่องหนี้สิน 
พนักงานเงินเดือนหรือรายวัน คนส�วนใหญ�ในประเทศไทยเป�นหนี้กันหมดค�ะ อยู�ท่ีใครจะเป�นมากหรือเป�นน�อย เท�าท่ี
เจอป,ญหานี้มาคือไม�มีเงินเก็บเลยตอนทํางานพอไม�มีเงินเก็บแล�วมีเหตุจําเป�นท่ีต�องการใช�จ�ายเงิน พอไม�มีก็ต�องไปกู�หนี้
เขามาก�อน ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกท�านมารู� รักการออม เพ่ืออนาคตวันข�างหน�ากันค�ะ 

จุดเริ่มต�นของการออมเงิน การออมเงินเริ่มแรกต�องเริ่มต�นท่ีตัวเราเองก+อนเลย ฝWนว+ามีเงินเก็บเยอะๆ แต+
ผลัดวันประกันพรุ+งท่ีจะลงมือทําอย+างนี้เราก็ไม+มีเงินเก็บซักบาท เปลี่ยนจากฝWนมาเป>นลงมือทําเดียวนี้เลยเพียงเก็บเงิน
เล็กๆ น�อยๆ สะสมกันวันละ 5 บาท 10 บาทต+อเดือนทําให�เราสามารถมีเงินเก็บเพ่ือใช�จ+ายค+าน้ําค+าไฟได�แล�ว การเก็บ
เงินหรือการออมเงินเราต�องรู� และมีเปfาหมายด�วยว+าเราต�องการออมเงินไปเพ่ืออะไร สามารถแบ+งประเภทของการ
ออมเงินได�ดังนี้ 

โดยข้ันแรกก+อนท่ีจะทําการออมในแต+ละครั้งนั้น สิ่งท่ีจําเป>นมากท่ีสุดเลย นั่นคือการต้ังเปfาหมายในการออม 
โดยเปfาหมายของการออมแต+ละครั้งจะเป>นตัวกําหนดว+าออมเพ่ืออะไร ออมอย+างไร และระยะเวลาในการออมนาน
เพียงไหน โดยท่ัวไปแล(วการออมมี 2 ชนิดดังนี้ 

1. ออมเงินเพ่ืออนาคตอันใกล�ออมเพ่ือใช�จ+ายหนี้สินท่ีมีของแต+ละเดือนเพ่ือนําเงินท่ีออมไปใช+จ+ายในครอบครัว 
ออมเงินเพ่ือต�องการซ้ือสิ่งของออมเงินสํารองเพ่ือจ+ายค+ารักษาตัวยามปgวยไข�  

2. ออมเงินเพ่ืออนาคตระยะยาวใช�จ+ายในยามเกษียณอายุเพ่ือความม่ันคงของครอบครัวเป>นมรดกให�ลูกหลานใช�
ในการลงทุนต+อยอดเงินออมให�เพ่ิมข้ึน 

วิธีออมเงินด�วยเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความพอเพียงเป/นเรื่องท่ีสําคัญมากในการวางแผนการออมและการใช(จ�ายในยุคสมัยนี้ หากจะมัวมานั่งใช�
จ+ายอย+างไม+มีเหตุผลอยู+นั้นเชื่อได�เลยว+าชาตินี้ท้ังชาติคุณจะต�องเจอกับคําว+าหาเงินตัวเป>นเกลียวกันต+อไปเลย
ล+ะคะ ดังนั้นความพอเพียงในท่ีนี้มีความหมายว+า ไม+ฟุgมเฟhอย ประหยัด  รู�จักคิด รู�จักใช�จ+ายอย+างมีสติ ถ�าหาก
เราไม+มีความพอเพียงอาจก+อเกิดผลเสียตามมาด�วย ตัวอย+างเช+น อยากได�มือถือรุ+นใหม+ๆ ตามเพ่ือนๆ แต+
ตนเองนั้นทํางานเงินเดือนท้ังเดือนยังซ้ือไม+ได� ก็เลยหันไปกู�ยืมเงินมาซ้ือ สุดท�ายตัวเองเป>นหนี้ต�องนําเงินส+วน
หนึ่งจากเงินเดือนมาใช�หนี้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด แทนท่ีจะแบ+งเงินส+วนท่ีจ+ายไปนั้นเป>นเงินเก็บกลับใช�จ+าย
อย+างฟุgมเฟhอย หากมีความจําเป>นเกิดข้ึน มีความต�องการใช�เงินด+วน พอไม+มีเงินเก็บก็หันไปกู�หนี้มาอีก ชีวิต
ท้ังชีวิตคงต�องใช�หนี้อย+างเดียว เอาหละเด๋ียวเรามาเข�าเรื่องการออมเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันดีกว+า
ค+ะไม+ฟุgมเฟhอย สิ่งไหนท่ีไม+จําเป>นต+อชีวิตประจําวันก็ควรลดไปบ�าง ส+วนหนึ่งจะได�มีเงินเหลือเก็บออม ผู�หญิง
อย+างเราๆ ดิฉันเข�าใจดีค+ะว+าเรื่องการแต+งตัว รองเท�า ทรงผม กระเปkา มันเป>นอะไรท่ีขาดไม+ได�จริงๆเพราะเรา
อยู+ในสังคม มีเพ่ือนท่ีทํางานเห็นเพ่ือนมีอะไรก็อยากมีตามเพ่ือนไปด�วย แต+ส+วนไหนท่ีไม+จําเป>นจริงๆ ถ�าอยาก
มีเงินเก็บเยอะๆ ให� ข+มใจเอาไว�บ�าง 

2. ในการใช(เงินแต�ละครั้ง ฉุกคิดสักนิดก�อนท่ีจะทําการล(วงเงินออกมาจากกระเป:า เรื่องการประหยัด รู�จักคิด
รู�จักใช�จ+ายอย+างมีสติ อย+างเช+น เลือกซ้ือสินค�าลดราคาตามโปรโมชั่นจากทางร�าน ท่ีเห็นบ+อยๆ ท่ีสุดเลยตาม
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ศูนย%การค�าต+างๆ มักจัดโปรโมชั่นลด 5 – 70 % กันทุกๆ เดือนอยู+แล�ว ดิฉันคนหนึ่งท่ีชอบซ้ือสินค�าลดราคา
ทุกครั้งท่ีมีโอกาสและจําเป>นต�องใช� 

3. สร(างวินัย รักการออม การสร�างวินัยในการออมควรเริ่มต�นท่ีตัวเรา และคนในครอบครัวเราด�วย สําหรับท+าน
ใดมีลูกหลานควรสร�างวินัย รักการออม ให�ลูกหลานท+านมากๆ ก+อนอ่ืนผู�เป>นพ+อแม+หรือผู�ปกครองควรทํา
ตัวอย+างให�เห็นเสียก+อน โดยอาจจะเริ่มต�นท่ีไปซ้ือกระปุกออมสินมา พ+อแม+ 1 กระปุก ลูกๆ อีกคนละ 1 
กระปุก แล�วชักชวนให�หยอดเงินใส+กระปุกทุกๆ วันเป>นวิธีการปลูกจิตสํานึกในการออมแก+คนในครอบครัว
ด�วย และมันคงจะดีไม+น�อยเลยทีเดียวหากเราทําเป>นประจํา ทุกๆวันจนเกิดความเคยชิน ให�การออมนั้นเป>น
ส+วนหนึ่งในชีวิตเราเลยนั่นเอง 

เม่ือลองมองย�อนมาหาตัวเอง วันนี้คุณได�ต้ังเปfาหมายในการออมไว�ดีเพียงไหน หรือคุณได�ทําการออมกันบ�าง
หรือยัง อย+าลืมนะคะว+าเวลาเป>นสิ่งท่ีไม+คอยใครเลย มันคงจะดีไม+น�อยหากคุณได�วางแผนการออมไว�ต้ังแต+เนิ่นๆ มันทํา
ให�คุณก�าวพ�นเส�นคําว+าลําบากในอนาคตได�เป>นอย+างดีเลยนั่นเอง หากทราบเช+นนี้แล�ว วันนี้เราอย+ามารีรอ หรือทําการ
รอช�ากันอยู+เลยค+ะมาเร+งในการทําการออม การวางแผนการใช�จ+ายกันได�แล�วนะคะ คิดเพียงเสียว+าเงินท่ีใช�ออมนั้น 
เป>นเงินค+าใช�จ+ายในอนาคตของเรานั่นเองค+ะ   

ท่ีมาของบทความ https://moneyhub.in.th/article 

ข�าพเจ�าขอรับรองว+าเขียนด�วยลายมือตัวเองท้ังฉบับ และได�คัดลอกข�อความตามท่ีกองทุนกู�ยืมกําหนดทุก
ตัวอักษร ข�าพเจ�ารับทราบว+าหากทําการย+อบทความ ข�าพเจ�ายินดีถูกทําโทษโดยคัดบทความเพ่ิมอีก 2 จบ และนับ
จากวันนี้เป>นต�นไปข�าพเจ�าจะทําการออมเงินตามกําหนดของกองทุนกู�ยืม โดยข�าพเจ�าเลขท่ีสัญญาข้ึนต�นด�วย 
...../........... ในเดือน ..................... 2560 ข�าพเจ�าทําการออมเงินจํานวน .............บาท พร�อมท้ังในเดือนต+อๆ ไปออม
เงินเดือนละไม+ตํ่ากว+า 60 บาท จนกว+าจะสําเร็จการศึกษา หากข�าพเจ�าไม+ปฏิบัติตาม ขอให�ทางมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตัดสิทธิ์การกู�ยืมในป8การศึกษาถัดไปได�ทันที  

 
ลงชื่อนักศึกษา ............................................................ 

(......................................................) 

  วันท่ี ...................................... 

 

 

 

 


