บทความนักศึกษาไมออมเงิน ไมปรับสมุด ตามกําหนด ของการเซ็นแบบยืนยัน 2/2560
นักศึกษากู(ยืมแบบ กยศ. และ กรอ. จงเขียนบทความตอไปนี้ ด(วยปากกาสีน้ําเงิน เป/นลายมือของตัวเองทุก
ตัวอักษร ห(ามยอ มีทั้งหมด 6 หน(า ให(เขียนลงกระดาษรายงานที่มีเส(นบรรทัดตามข(อความดังตอไปนี้
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................. เลขที่สัญญา .... .... / .... .... .... ....
เลขประจําตัวประชาชน .... - ..... .... .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... - ....
รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... .... .... .... เบอร%โทรศัพท%มือถือ..........................................
เนื่องจาก ขาพเจาไม+ไดออมเงิน หรือไม+ไดปรับสมุดเงินฝาก ตามกําหนดของโครงการสองบาทเงินเราช+วยนอง
กยศ./กรอ. ขาพเจาขอเขียนบทความต+อไปนี้เพื่อใหท+านอธิการบดีพิจารณาในการกูยืมประจําภาคการศึกษาที่ 2 ป8
การศึกษา 2560 ของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไดนําเงินฝากในบัญชีเงินออมแลวจํานวน ................ บาท ซึ่งเป>นเงิน
ออมของเดือน .............................. 2560 เรียบรอยแลว ในกรณีที่ขาพเจาไม+ไดทําตามโครงการของกองทุนกูยืม
กําหนด ซึ่งบทความมีดังต+อไปนี้
ขั้นตอนการกู(ยืม
นักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
ในกรณีสมัครเรียนป8แรก มีขั้นตอนดังต+อไปนี้
1. สมัครเรียน พรอมชําระค+าลงทะเบียนเรียนแรกเขา
2. เตรียมเอกสารการกูยืม และนํามายื่นที่กองทุนกูยืมของมหาวิทยาลัย
3. ไดรั บการสั มภาษณ% และไดรั บเลขที่ สัญ ญา พรอมคู+มือการกูยื ม ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่
reg.kbu.ac.th หากส+งเอกสารไม+ครบรีบส+งใหครบ หากส+งครบแลวทําขั้นตอนต+อไป
4. ยื่นกูยืมผ+าน www.studentloan.or.th เมื่อยื่นกูยืมแลวพิมพ%แบบคําขอกูยืมออกจากระบบทันทีจํานวน 2
แผ+น
5. รอผลการอนุมัติใหกูยืม ตรวจสอบผลการอนุมัติที่ reg.kbu.ac.th
6. เขาร+วมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ใครไม+เขาร+วมจะไม+สามารถกูยืมได
7. เมื่อไดรับอนุมัติใหกูยืม เขาพิมพ%สัญญาผ+าน www.studentloan.or.th
8. นําสัญญาพรอมเอกสารประกอบมาส+งที่กองทุนกูยืมของมหาวิทยาลัย
9. ตรวจสอบความถูกตองของสัญญาที่ reg.kbu.ac.th เมื่อสัญญามีปWญหา ติดต+อแกไข เมื่อสัญญาถูกตองติดต+อ
เซ็นแบบยืนยันที่หองกองทุนกูยืมของมหาวิทยาลัย
1

10. ยื่นยอดค+าเล+าเรียนผ+าน www.studentloan.or.th
11. เซ็นแบบยืนยัน และตรวจสอบความถูกตองของแบบยืนยันที่ reg.kbu.ac.th เมื่อแบบยืนยันมีปWญหาติดต+อ
แกไข เมื่อแบบยืนยันถูกตอง อาจารย%นําส+งธนาคาร รอเงินค+าเล+าเรียนเขาบัญชีของมหาวิทยาลัย และค+า
ครองชีพเขาบัญชีของนักศึกษาจํานวน 6 เดือน เดือนละ 2,200 บาท เป>นของเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน
12. การโอนเงินของ กยศ. และ กรอ. จะแตกต+างกันคือ
กยศ. เมื่อสัญญา และแบบยืนยันถึงธนาคาร จะโอนเดือนแรกที่สามารถทําการโอนไดจํานวน 2,200 บาท
และจะโอนทบใหในเดือนถัดไป เช+น เดือนแรกโอนเดือน สิงหาคม ในเดือนสิงหาคมนักศึกษาจะได 2,200
บาท เป>นเงินโอนของเดือนมิถุนายน และเดือน กันยายน นักศึกษาจะได 6,600 บาท คือของเดือน กรกฎาคม
– กันยายน เป>นตน และเดือนต+อ ๆ ไปจะไดเดือนละ 2,200 บาท ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ครบจํานวน 6
เดือน
**แต+จะมีบางกรณีของการโอนแบบ กยศ. ถาธนาคารยืนยันในระบบหลังจากวันที่อาจารย%ยืนยัน เมื่อเดือน
สิงหาคม เขาแลว 2,200 บาท เดือนกันยายน เงินจะไม+เขา จะไปเขาเดือนตุลาคม 8,800 บาท และเดือน
พฤศจิกายนเขาอีก 2,200 บาท ครบจํานวน 6 เดือน
กรอ. เมื่อสัญญา และแบบยืนยันถึงธนาคาร จะโอนยอนใหตั้งแต+เดือนมิถุนายน ในกรณีที่โอนเดือนมิถุนายน
ไม+ทัน เช+นเริ่มโอนเดือน สิงหาคม นักศึกษาจะไดเงินค+าครองชีพในเดือนสิงหาคมจํานวน 6,600 บาท เป>น
ของเดือน มิถุนายน – สิงหาคม และเดือนต+อไปจะไดเดือนละ 2,200 บาท ไปจนถึงเดือน พฤศจิกายน ครบ
จํานวน 6 เดือน
13. ตรวจสอบการโอนเงินที่ www.studentloan.or.th ไปที่ตรวจสอบยอดหนี้ ใครเป_ดบัญชีธนาคารกรุงไทย ไป
ที่ตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารกรุงไทย ใครเป_ดบัญชีธนาคารอิสลามไปที่ตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารอิสลาม
14. เมื่อมีการโอนเงินค+าเล+าเรียน แลวใหนักศึกษาติดต+อรับใบเสร็จเพื่อเก็บไวเป>นหลักฐานที่ศูนย% SASC ถาใน
อนาคตเป_ดออนไลน%การพิมพ%ใบเสร็จนักศึกษาสามารถเขาระบบพิมพ%ไดดวยตัวเอง ส+วนค+าครองชีพเงินโอน
เขาบัญชีนักศึกษา นักศึกษามีหนาที่นําสมุดบัญชีไปปรับสมุดทุกเดือน
15. ดูประกาศว+าสามารถรับสัญญา และแบบยืนยัน คืน เมื่อไหร+ เพื่อเก็บไวเป>นหลักฐาน และใชในการกูยืมภาค
การศึกษาถัดไป
จบกระบวนการของภาคการศึกษาที่ 1
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ตอมาภาคการศึกษาที่ 2 สิ่งที่นักศึกษาต(องปฏิบัติมีดังนี้
1. นักศึกษาที่จะกูยืมต+อในป8การศึกษาถัดไป ใหเริ่มทําจิตอาสาตั้งแต+เดือนมิถุนายน – กันยายน จํานวน 18
ชั่ ว โมง ส+ ง ในวั น เซ็ น แบบยื น ยั น ภาคการศึ กษาที่ 2 สามารถดาวน% โ หลดแบบฟอร% มไดที่ loan.kbu.ac.th
(สําหรับนักศึกษาที่ป8การศึกษาถัดไปไม+กูยืม ไม+ตองทําจิตอาสาในครั้งนี้)
2. เริ่มออมเงินทุกเดือน แต+อาจารย%ตรวจการออมเริ่มเดือนกันยายน เป>นตนไปเพื่อใชในการเซ็นแบบยืนยันภาค
การศึกษาที่ 2
3. เมื่อระบบเป_ดใหยื่นกูยืมภาคการศึกษาที่ 2 ใหเขายื่นกูยืมผ+าน www.studentloan.or.th เมื่อยื่นกูยืมแลว
พิมพ%แบบคําขอกูยืมออกจากระบบทันที จํานวน 1 แผ+น
4. เตรียมเอกสารทุกอย+างใหครบ ยื่นยอดค+าเล+าเรียนผ+าน www.studentloan.or.th แลวรอประกาศวันเซ็น
แบบยืนยันภาคการศึกษาที่ 2
5. ติ ด ต+ อ เซ็ น แบบยื น ยั น ภาคการศึ ก ษาที่ 2 พรอมตรวจสอบความถู ก ตองของแบบยื น ยั น ทุ ก ๆ 3 วั น ที่
reg.kbu.ac.th หากมีปWญหาติดต+อแกไขทันที หากไม+มีปWญหาอาจารย%นําแบบยืนยันส+งธนาคาร
6. รอเงินค+าเล+าเรียนเขาบัญชีของมหาวิทยาลัย และค+าครองชีพเขาบัญชีของนักศึกษา
7. ตรวจสอบการโอนเงินที่ www.studentloan.or.th ไปที่ตรวจสอบยอดหนี้ ใครเป_ดบัญชีธนาคารกรุงไทย ไป
ที่ตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารกรุงไทย ใครเป_ดบัญชีธนาคารอิสลามไปที่ตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารอิสลาม
8. เมื่อมีการโอนเงินค+าเล+าเรียน แลวใหนักศึกษาติดต+อรับใบเสร็จเพื่อเก็บไวเป>นหลักฐานที่ศูนย% SASC ถาใน
อนาคตเป_ดออนไลน%การพิมพ%ใบเสร็จนักศึกษาสามารถเขาระบบพิมพ%ไดดวยตัวเอง ส+วนค+าครองชีพเงินโอน
เขาบัญชีนักศึกษา นักศึกษามีหนาที่นําสมุดบัญชีไปปรับสมุดทุกเดือน (ในกรณีเรียน 2 ภาคการศึกษาเงินค+า
ครองชีพของภาคการศึกษาที่ 2 คือ เดือน ธันวาคม – พฤษภาคม รวมจํานวน 6 เดือน
9. ดูประกาศว+าสามารถรับสัญญา และแบบยืนยัน คืน เมื่อไหร+ เพื่อเก็บไวเป>นหลักฐาน และใชในการกูยืมภาค
การศึกษาถัดไป
จบกระบวนการกูยืมภาคการศึกษาที่ 2 หากประสงค%กูยืมภาคการศึกษาที่ 3 นักศึกษาตองแจงในช+วงก+อนการเซ็น
แบบยืนยันของภาคการศึกษาที่ 2 เพื่ออาจารย%ไดแบ+งค+าเล+าเรียนออกเป>น 3 ภาคการศึกษา หากไม+แจงหรือว+า
วงเงินไม+เพียงพอใหกูยืมในภาคการศึกษาที่ 3 นักศึกษาตองชําระค+าเล+าเรียนดวยทุนส+วนตัว
การเรียนภาคการศึกษาที่ 3 ค+าครองชีพจะถูกแบ+งออกเป>น ของภาคการศึกษาที่ 2 ในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ%
จํานวน 3 เดือน เดือนละ 2,200 บาท และ ภาคการศึกษาที่ 3 ในเดือน มีนาคม – พฤษภาคม จํานวน 3 เดือน
เดือนละ 2,200 บาท
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สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการศึกษา คือ
1. กรณีนักศึกษาไดกูยืมในขณะเรียนมัธยม หรือ ปวช หรือ สถาบันอื่น ๆ แบบ กยศ. แลวพอมาเรียนเกษม
บัณฑิตกูยืมแบบ กรอ. จะมีจดหมายทวงหนี้ในช+วงที่นักศึกษาเรียนชั้นป8ที่ 2 เมื่อไดรับจดหมายทวงหนี้ของ
กยศ. ใหนั ก ศึ ก ษานํ า สํ า เนาบั ต รประชาชน 1 แผ+ น และเงิ น 20 บาท มาติ ด ต+ อ ที่ ห องกองทุ น กู ยื ม ของ
มหาวิทยาลัย ร+มเกลา หรือพัฒนาการ ก็ไดแลวแต+สะดวก เพื่อรับใบ กยศ./กรอ. 204 กรอกขอมูล และนําไป
ยื่นที่ศูนย% sasc เพื่อนําใบรับรองมาใหอาจารย%ที่กองทุนนําส+งธนาคารว+านักศึกษายังศึกษาอยู+ เพื่อธนาคารจะ
ไดไม+ติดตามทวงหนี้
2. กรณีนักศึกษาที่ไดกูยืมป8แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กูยืมแบบ กรอ. และเวนการกูยืมไปป8ใดป8หนึ่ง
นั ก ศึ ก ษามี ห นาที่ นํ า สํ า เนาบั ต รประชาชน 1 แผ+ น และเงิ น 20 บาท มาติ ด ต+ อ ที่ ห องกองทุ น กู ยื ม ของ
มหาวิทยาลัย ร+มเกลา หรือพัฒนาการ ก็ไดแลวแต+สะดวก เพื่อรับใบ กยศ./กรอ. 204 กรอกขอมูล และนําไป
ยื่นที่ศูนย% sasc เพื่อนําใบรับรองมาใหอาจารย%ที่กองทุนนําส+งธนาคารว+านักศึกษายังศึกษาอยู+ เพื่อธนาคารจะ
ไดไม+ติดตามทวงหนี้
3. กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ดกู ยื ม ป8 แ รกกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต กู ยื ม แบบ กยศ.. และเวนการกู ยื ม ไป 2 ป8
นั ก ศึ ก ษามี ห นาที่ นํ า สํ า เนาบั ต รประชาชน 1 แผ+ น และเงิ น 20 บาท มาติ ด ต+ อ ที่ ห องกองทุ น กู ยื ม ของ
มหาวิทยาลัย ร+มเกลา หรือพัฒนาการ ก็ไดแลวแต+สะดวก เพื่อรับใบ กยศ./กรอ. 204 กรอกขอมูล และนําไป
ยื่นที่ศูนย% sasc เพื่อนําใบรับรองมาใหอาจารย%ที่กองทุนนําส+งธนาคารว+านักศึกษายังศึกษาอยู+ เพื่อธนาคารจะ
ไดไม+ติดตามทวงหนี้
4. กรณีที่สําเร็จการศึกษา หรือหยุดกูยืม (ลาออก รักษาสถานภาพ หรือสาเหตุอื่น ๆ) กูยืมแบบ กยศ. นักศึกษา
มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 2 ป8 เริ่มชําระเงินคืนในป8ที่ 3 หลังจากการหยุดกู ยืม ติดต+อชําระก+อนวันที่ 5
กรกฎาคม ของทุกป8
5. กรณีที่สําเร็จการศึกษา หรือหยุดกูยืม (ลาออก รักษาสถานภาพ หรือสาเหตุอื่น ๆ) กูยืมแบบ กรอ. ในป8ถัดไป
ก+อนเดือนมีนาคมของทุกป8 นักศึกษามีหนาที่แจงรายไดใหกับธนาคารทราบ หากไม+แจงรายไดก+อนเดือน
มีนาคมของทุกป8 ธนาคารจะถือว+านักศึกษามีรายได 16,000 บาทต+อป8 จะดําเนินการติดตามหนี้ทันที
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รู( รักการออม เพื่ออนาคตวันข(างหน(า
เปนเรื่องจัดไดเลยวาปกติมากๆเลยก็วาไดนะคะ สําหรับความสําคัญของเงินนั่นเองคะ ในเมื่อเงินมีความสําคัญ
ตอการดํารงชีพของเรา จะทําอยางไรใหเรามีเงินอยูกับตัวเราเองใหมากที่สุด เรื่องจริงที่หนีกันไมพนก็คือเรื่องหนี้สิน
พนักงานเงินเดือนหรือรายวัน คนสวนใหญในประเทศไทยเปนหนี้กันหมดคะ อยูที่ใครจะเปนมากหรือเปนนอย เทาที่
เจอป,ญหานี้มาคือไมมีเงินเก็บเลยตอนทํางานพอไมมีเงินเก็บแลวมีเหตุจําเปนที่ตองการใชจายเงิน พอไมมีก็ตองไปกูหนี้
เขามากอน ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกทานมารู รักการออม เพื่ออนาคตวันขางหนากันคะ
จุดเริ่มตนของการออมเงิน การออมเงินเริ่มแรกตองเริ่มตนที่ ตัวเราเองก+อนเลย ฝWนว+ามีเงิ นเก็บเยอะๆ แต+
ผลัดวันประกันพรุ+งที่จะลงมือทําอย+างนี้เราก็ไม+มีเงินเก็บซักบาท เปลี่ยนจากฝWนมาเป>นลงมือทําเดียวนี้เลยเพียงเก็บเงิน
เล็กๆ นอยๆ สะสมกันวันละ 5 บาท 10 บาทต+อเดือนทําใหเราสามารถมีเงินเก็บเพื่อใชจ+ายค+าน้ําค+าไฟไดแลว การเก็บ
เงินหรือการออมเงินเราตองรู และมีเปfาหมายดวยว+าเราตองการออมเงินไปเพื่ออะไร สามารถแบ+งประเภทของการ
ออมเงินไดดังนี้
โดยขั้นแรกก+อนที่จะทําการออมในแต+ละครั้งนั้น สิ่งที่จําเป>นมากที่สุดเลย นั่นคือการตั้งเปfาหมายในการออม
โดยเปfาหมายของการออมแต+ละครั้งจะเป>นตัวกําหนดว+าออมเพื่ออะไร ออมอย+างไร และระยะเวลาในการออมนาน
เพียงไหน โดยทั่วไปแล(วการออมมี 2 ชนิดดังนี้
1. ออมเงินเพื่ออนาคตอันใกลออมเพื่อใชจ+ายหนี้สินที่มีของแต+ละเดือนเพื่อนําเงินที่ออมไปใช+จ+ายในครอบครัว
ออมเงินเพื่อตองการซื้อสิ่งของออมเงินสํารองเพื่อจ+ายค+ารักษาตัวยามปgวยไข
2. ออมเงินเพื่ออนาคตระยะยาวใชจ+ายในยามเกษียณอายุเพื่อความมั่นคงของครอบครัวเป>นมรดกใหลูกหลานใช
ในการลงทุนต+อยอดเงินออมใหเพิ่มขึ้น
วิธีออมเงินดวยเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอเพียงเป/นเรื่องที่สําคัญมากในการวางแผนการออมและการใช(จายในยุคสมัยนี้ หากจะมัวมานั่งใช
จ+ายอย+างไม+มีเหตุผลอยู+นั้นเชื่อไดเลยว+าชาตินี้ทั้งชาติคุณจะตองเจอกับคําว+าหาเงินตัวเป>นเกลียวกันต+อไปเลย
ล+ะคะ ดังนั้นความพอเพียงในที่นี้มีความหมายว+า ไม+ฟุgมเฟhอย ประหยัด รูจักคิด รูจักใชจ+ายอย+างมีสติ ถาหาก
เราไม+มีความพอเพียงอาจก+อเกิดผลเสียตามมาดวย ตัวอย+างเช+น อยากไดมือถือรุ+นใหม+ๆ ตามเพื่อนๆ แต+
ตนเองนั้นทํางานเงินเดือนทั้งเดือนยังซื้อไม+ได ก็เลยหันไปกูยืมเงินมาซื้อ สุดทายตัวเองเป>นหนี้ตองนําเงินส+วน
หนึ่งจากเงินเดือนมาใชหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนด แทนที่จะแบ+งเงินส+วนที่จ+ายไปนั้นเป>นเงินเก็บกลับใชจ+าย
อย+างฟุgมเฟhอย หากมีความจําเป>นเกิดขึ้น มีความตองการใชเงินด+วน พอไม+มีเงินเก็บก็หันไปกูหนี้มาอีก ชีวิต
ทั้งชีวิตคงตองใชหนี้อย+างเดียว เอาหละเดี๋ยวเรามาเขาเรื่องการออมเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันดีกว+า
ค+ะไม+ฟุgมเฟhอย สิ่งไหนที่ไม+จําเป>นต+อชีวิตประจําวันก็ควรลดไปบาง ส+วนหนึ่งจะไดมีเงินเหลือเก็บออม ผูหญิง
อย+างเราๆ ดิฉันเขาใจดีค+ะว+าเรื่องการแต+งตัว รองเทา ทรงผม กระเปkา มันเป>นอะไรที่ขาดไม+ไดจริงๆเพราะเรา
อยู+ในสังคม มีเพื่อนที่ทํางานเห็นเพื่อนมีอะไรก็อยากมีตามเพื่อนไปดวย แต+ส+วนไหนที่ไม+จําเป>นจริงๆ ถาอยาก
มีเงินเก็บเยอะๆ ให ข+มใจเอาไวบาง
2. ในการใช(เงินแตละครั้ง ฉุกคิดสักนิดกอนที่จะทําการล(วงเงินออกมาจากกระเป:า เรื่องการประหยัด รูจักคิด
รูจักใชจ+ายอย+างมีสติ อย+างเช+น เลือกซื้อสินคาลดราคาตามโปรโมชั่นจากทางราน ที่เห็นบ+อยๆ ที่สุดเลยตาม
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ศูนย%การคาต+างๆ มักจัดโปรโมชั่นลด 5 – 70 % กันทุกๆ เดือนอยู+แลว ดิฉันคนหนึ่งที่ชอบซื้อสินคาลดราคา
ทุกครั้งที่มีโอกาสและจําเป>นตองใช
3. สร(างวินัย รักการออม การสรางวินัยในการออมควรเริ่มตนที่ตัวเรา และคนในครอบครัวเราดวย สําหรับท+าน
ใดมีลูกหลานควรสรางวินัย รักการออม ใหลูกหลานท+านมากๆ ก+อนอื่นผูเป>นพ+อแม+หรือผูปกครองควรทํา
ตัวอย+างใหเห็นเสียก+อน โดยอาจจะเริ่มตนที่ไปซื้อกระปุกออมสินมา พ+อแม+ 1 กระปุก ลูกๆ อีกคนละ 1
กระปุก แลวชักชวนใหหยอดเงินใส+กระปุกทุกๆ วันเป>นวิธีการปลูกจิตสํานึกในการออมแก+คนในครอบครัว
ดวย และมันคงจะดีไม+นอยเลยทีเดียวหากเราทําเป>นประจํา ทุกๆวันจนเกิดความเคยชิน ใหการออมนั้นเป>น
ส+วนหนึ่งในชีวิตเราเลยนั่นเอง
เมื่อลองมองยอนมาหาตัวเอง วันนี้คุณไดตั้งเปfาหมายในการออมไวดีเพียงไหน หรือคุณไดทําการออมกันบาง
หรือยัง อย+าลืมนะคะว+าเวลาเป>นสิ่งที่ไม+คอยใครเลย มันคงจะดีไม+นอยหากคุณไดวางแผนการออมไวตั้งแต+เนิ่นๆ มันทํา
ใหคุณกาวพนเสนคําว+าลําบากในอนาคตไดเป>นอย+างดีเลยนั่นเอง หากทราบเช+นนี้แลว วันนี้เราอย+ามารีรอ หรือทําการ
รอชากันอยู+เลยค+ะมาเร+งในการทําการออม การวางแผนการใชจ+ายกันไดแลวนะคะ คิดเพียงเสียว+าเงินที่ใชออมนั้น
เป>นเงินค+าใชจ+ายในอนาคตของเรานั่นเองค+ะ
ที่มาของบทความ https://moneyhub.in.th/article
ขาพเจาขอรับรองว+าเขียนดวยลายมือตัวเองทั้งฉบับ และไดคัดลอกขอความตามที่กองทุนกูยืมกําหนดทุก
ตัวอักษร ขาพเจารับทราบว+าหากทําการย+อบทความ ขาพเจายินดีถูกทําโทษโดยคัดบทความเพิ่มอีก 2 จบ และนับ
จากวั น นี้ เ ป> น ตนไปขาพเจาจะทํ า การออมเงิ น ตามกํ า หนดของกองทุ น กู ยื ม โดยขาพเจาเลขที่ สั ญ ญาขึ้ น ตนดวย
...../........... ในเดือน ..................... 2560 ขาพเจาทําการออมเงินจํานวน .............บาท พรอมทั้งในเดือนต+อๆ ไปออม
เงิ น เดื อ นละไม+ ต่ํ า กว+ า 60 บาท จนกว+ า จะสํ า เร็ จ การศึ กษา หากขาพเจาไม+ ป ฏิ บั ติ ต าม ขอใหทางมหาวิ ท ยาลั ย
ดําเนินการตัดสิทธิ์การกูยืมในป8การศึกษาถัดไปไดทันที
ลงชื่อนักศึกษา ............................................................
(......................................................)
วันที่ ......................................
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