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บทความนักศึกษาไม�ออมเงิน ไม�ปรับสมุด ตามกําหนด ของการเซ็นแบบยืนยัน 2/2561 

นักศึกษากู(ยืมแบบ กยศ. และ กรอ. จงเขียนบทความต�อไปนี้ ด(วยปากกาสีน้ําเงิน เป/นลายมือของตัวเองทุก
ตัวอักษร ห(ามย�อ มีท้ังหมด 9 หน(า ห(ามพิมพ2ออกมาส�ง หากตรวจพบภายหลังว�ามีการย�อแม(เพียงตัวอักษรเดียว
ให(คัดใหม� 2 จบ ให(นักศึกษาเขียนลงกระดาษรายงานท่ีมีเส(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 2561 ของข�าพเจ�า ท้ังนี้ข�าพเจ�าได�นําเงินฝากในบัญชีเงินออมแล�วจํานวน ................ บาท     ซ่ึงเป>นเงิน
ออมของเดือน .............................. 2561 เรียบร�อยแล�ว ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม+ได�ทําตามโครงการของกองทุนกู�ยืม
กําหนด ซ่ึงบทความท้ังหมดมีดังต+อไปนี้  

9 วิธีการออมเงินง�ายๆ สําหรับคนเก็บเงินไม�เก�ง 

ข�าวของราคาแพง ค+าใช�จ+ายมีแต+จะเพ่ิมข้ึน สินค�าก็มีแต+ข้ึนราคา แต+เงินเดือนไม+ยักข้ึนตาม สุดท�ายก็ต�องกู�หนี้ยืมสิน มี
หนี้บัตรเครดิตพ+วงยาวเป>นวา เงินออมไม+ต�องพูดถึง จริงๆ แล�วการออมเงินไม+ได�เป>นเรื่องยากนะคะ บางคนเป>นหนี้อยู+
ก็ยังออมเงินได� เพียงแต+ว+าเราจะต�องต้ังใจทํานิดนึงค+ะ วันนี้เรามาดู 9 วิธBการออมเงินง�ายง+าย เป>นคนเก็บเงินไม+เก+งก็
ทําได� 

1.เก็บก�อนใช(  วิธีนี้ เป>นวิธีการเริ่มต�นง+ายๆ ของคนอยากมีเงินออมค+ะ ใครๆ ก็ทําได� เห็นผลง+าย แต+ต�องบังคับตัวเอง
ไม+ให�เอาเงินส+วนนี้ไปใช�นะคะ 

วิธีการ: เม่ือเงินมีรายได�จากทางใดก็ตาม แบ+ง 10% ของเงินเพ่ือเป>นเงินออมทันที และเงินก�อนนี้เพ่ือการออมอย+าง
เดียวเท+านั้นนะคะ ห�ามเอาออกมาใช�เด็ดขาด (หรือออมตามท่ีอาจารย%กองทุนกําหนด วันละ 2 บาท หรือเดือนละ 60 
บาท) ส+วนท่ีเหลือ ก็แบ+งเป>นส+วนๆ เพ่ือจ+ายหนี้ จ+ายค+าใช�จ+ายรายเดือนต+างๆ และใช�จ+ายประจําวัน วิธีการออมเงิน
แบบนี้เป>นวิธีท่ีจะสามารถช+วยเราสร�างวินัยในการออมเงินได�ค+ะ 

2.พกเงินน(อยลง  หากเราเป>นอีกคนท่ีใช�เงินเก+ง เก็บเงินไม+เก+ง มีเท+าไหร+ใช�ได�หมดเท+านั้น แปลว+าเราเป>นคนพกเงิน
เยอะ ก็ใช�เยอะ แล�วถ�าพกเงินน�อยล+ะ? 

วิธีการ: พกเงินติดตัวจํานวนน�อยกว+าท่ีเคย อาจจะใช�ระบบการคํานวณค+าใช�จ+ายรายวัน ว+าเราใช�เงินต+อสัปดาห%เท+าไหร+ 
แล�วพกพอดีเท+านั้น และคอยเตือนตัวเองว+านี่คือเงินท่ีเราต�องใช�ท้ังสัปดาห%นะ ไม+ใช+ใช�หมดใน 1 วัน แล�วถอนเงินเป>น
รายสัปดาห%แทนท่ีจะถอนเม่ือเงินหมด ก็จะสามารถช+วยคุณออมเงินได�เช+นกันค+ะ 
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3.งดใช(บัตรเครดิต  จํากัดการใช�บัตรเครดิตเพ่ือชําระค+าใช�จ+ายประจําเดือนเท+านั้น แทนท่ีจะใช�บัตรเครดิตในการซ้ือ
สินค�าค+ะ 

วิธีการ: ใช�บัตรเครดิตเพ่ือการชําระค+าใช�จ+ายรายเดือน เช+น ค+าเช+า ค+าน้ํา ค+าไฟ ค+าโทรศัพท% ผ+อนสินเชื่อ หรือหากต�อง
ซ้ือสินค�าชิ้นใหญ+ ราคาแพง เช+นต�องซ้ือตู�เย็นใหม+ เครื่องซักผ�า ฯลฯ ถึงใช�บัตรเครดิต   

ไม+ใช�บัตรเครดิตในการช็อปปJKงสินค�าฟุLมเฟMอย หรือสินค�าจุกจิกค+ะ เพราะแบบนั้นจะทําให�เราเผลอใช�บัตรเครดิตบ+อย
มาก ทําให�มียอดจุกจิกเต็มไปหมด แต+ยอดจุกจิกเนี่ยล+ะค+ะ รวมๆ กันแล�วมันกลับเยอะ เผลอๆ จะจ+ายไม+ไหวเอา ก็จ+าย
ได�แค+ข้ันตํ่า ทําให�เราต�องเสียดอกเบ้ียตามมา ใช�แต+พอดีนะคะ จะได�มีเงินออมกันค+ะ 

4.เก็บแบงค2 50 บาท  เป>นวิธีออมเงินท่ีง+ายอีกอย+างท่ีเราสามารถทําได�วันนี้เลยนะคะ เก็บแต+แบงก% 50 บาทค+ะ 

วิธีการ: ได�แบงก% 50 บาทมาเม่ือไหร+ เก็บเม่ือนั้น ซุกไว�ในมุมมืดของกระเปNาตังค% กลับบ�านก็เอาไปหยอดใส+กระปุก 
หรือกระปNองท่ีเราเตรียมไว� พอกระปุกเต็ม หรืออาจจะครบระยะเวลาท่ีเรากําหนด ก็นําเงินส+วนนี้ไปฝากธนาคาร ง+าย
ม้ัยคะ 

สมัยนี้แบงก% 50 บาทก็เรียกได�ว+ายังเป>นแบงก%ท่ีได�ไม+บ+อย คนใช�ไม+เยอะ คิดซะว+าเป>นของหายาก ต�องเก็บรักษา ถึง
เดือน หรือทุก 2-3 เดือนก็เอาไปฝากธนาคาร บางคนใช�วิธีนี้เก็บเงินได�เป>นหม่ีนๆ นําเงินเก็บไปเท่ียวต+างประเทศได�
เลยก็มีค+ะ 

5.เป<ดบัญชีฝากประจําระยะยาว  หากเราเป>นคนท่ีใจอ+อนกับตัวเอง วิธีการบังคับตัวเองให�ออมเงินอีกอย+าง คือการ
เปJดบัญชีเงินฝากประจําระยะยาว อาจจะเริ่มท่ี 5 ป8ก+อน แล�วค+อยขยับขยายก็ได�ค+ะ 

วิธีการ: เปJดบัญชีเงินฝากประจํา เริ่มต�นท่ีฝากประจําเป>นเวลา 5 ป8 แล�วฝากเงินจํานวนเท+าๆ กันในบัญชีนั้น ทุกๆ 
เดือน โดยใช�ระบบการตัดยอดเงินอัตโนมัติตามจํานวน และระยะเวลาท่ีเราต�องการ แล�วนําฝากเข�าบัญชีฝากประจํา
ทุกเดือน 

เพราะว+าบัญชีเงินฝากประจําเราจะไม+สามารถนําเงินออกมาได�จนกว+าจะครบกําหนดระยะเวลา การต้ังให�มีการตัดเงิน 
โอนเงินอัตโนมัติจะทําให�เราไม+ต�องคิดมาก ไม+ต�องไปโอนเงิน หรือฝากเงินด�วยตัวเอง ไม+ต�องทําบัตร ATM ด�วยค+ะ แค+
นี้เราก็มีเงินเก็บทุกๆ เดือนแน+นอนแล�วค+ะ 

6.หยอดกระปุกออมสิน  หยอดกระปุก เรื่องเด็กๆ แต+บางคนหยอดกระปุกก็จริงแต+ก็แคะกระปุกมาใช�ตลอด แบบนี้ก็
เก็บเงินไม+อยู+เหมือนกันนะคะ จริงๆ แล�วการหยอดกระปุก จะให�ดี เราควรทําการแบ+งกระปุกออกเป>นหลายๆ 
จุดประสงค% แต+ละกระปุกก็มีเปSาหมายท่ีแตกต+างกันไปค+ะ 

วิธีการ: หากระปุกออมสินมาหลายๆ ใบ นํากระดาษเขียนจุดประสงค%การเก็บเงินของแต+ละกระปุกมาแปะไว�ท่ีกระปุก 
เช+น สําหรับเท่ียวสงกรานต%ป8 59 ซ้ือนาฬิกาใหม+ ซ้ือโทรศัพท%ใหม+ ซ้ือแล็บท็อปใหม+ หรือเก็บไว�เพ่ือชําระหนี้กองทุนเงิน
ให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาเม่ือเราสําเร็จการศึกษาแล�ว เป>นต�น อย+าลืมแบ+ง 1 กระปุกไว�สําหรับการออมเงินด�วยนะคะ 
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คุณอาจจะแบ+งหยอดกระปุก วันละ 10-20 บาทต+อกระปุก หยอดโดยแบ+งจากจํานวนเงินท่ีเหลือใช�รายวัน รายสัปดาห%
ก็ได�ค+ะ ทีนี้ก็มีเงินสะสมเพ่ือใช�ซ้ือโน+นนี่แล�วยังมีแล�วแบ+งเงินหยอดกระปุกสําหรับการออมเงินอีกด�วยค+ะ ได�ประโยชน%
รอบตัวเลย 

7.เอาชนะใจตัวเอง  สิ่งท่ียากท่ีสุดสําหรับการออมเงิน คิดว+าคงเป>นการเอาชนะใจตัวเอง ไม+ซ้ือ ไม+ใช� ไม+เอาเงินใน
กระปุกออกมาใช�จ+าย แต+จะทํายังไงล+ะถึงจะบังคับตัวเอง สร�างวินัยในการออมเงินใหม+ได�? 

วิธีการ: สร�างเปSาหมายระยะยาวสําหรับการออมเงินให�ตัวเอง ว+าเราต�องการออมเงินเพ่ืออะไร ซ้ือบ�านซ้ือรถ ดูแล
ครอบครัว ซ้ือคอนโด ฯลฯ มีเปSาหมายชัดเจนในการออมเงิน แล�วใช�เปSาหมายนี้เตือนตัวเองว+าเราต�องออมเงินไปเพ่ือ
อะไร 

หากเรามีเปSาหมายชัดเจนสําหรับการออมเงิน ว+าเราต�องการออมเงินไปเพ่ืออะไร แม�ว+าจะเป>นการออมเงินเพ่ือการมี
เงินสะสม เพ่ืออนาคตท่ีสุขสบาย ก็ยังเป>นเปSาหมายท่ีดีค+ะ แล�วเราก็ใช�เปSาหมายเหล+านี้แหละค+ะมาเตือนตัวเองเวลาเรา
คิดจะแคะกระปุกเอาเงินไปใช� ว+าเราอุตส+าห%อดทนออมเงินเพ่ืออะไรกันแน+ พอเรานึกถึงเปSาหมายแล�ว รับรองว+า
สามารถเอาชนะใจตัวเองได�แน+นอนค+ะ 

8.ไม�ยึดติดแบรนด2เนม  พวกเสื้อผ�า ของใช�ต+างๆ ไม+จําเป>นต�องใช�ของแบรนด%เนมก็ได�นะคะ เลือกยี่ห�อท่ีราคาดี 
คุณภาพดี คุ�มค+ากับราคา ใช�งานได�นานๆ จะดีกว+าเลือกของแพงๆ เพราะจะได�ใช�แล�วดูดีค+ะ 

วิธีการ: เลือกสินค�า ของใช�ท่ีคุณภาพ และความเหมาะสมของคุณภาพและราคา โดยใช�จุดประสงค%ท่ีเราต�องการซ้ือ
เป>นหลัก 

หากเราเป>นนักธุรกิจ อาจจะลงทุนเพ่ือสั่งตัดชุดทํางานชุดเก+งสัก 2 ชุดท่ีดูดี เวลาเราต�องออกไปพบลูกค�า หรือหุ�นส+วน 
หรือเข�าประชุม ส+วนนอกจากนั้น อาจจะซ้ือเสื้อโปโล หรือเสื้อเชิ้ตท่ีดูดี ไม+ได�ต�องแพงใส+วันทํางานธรรมดาแทนก็ได�ค+ะ 
ของแบบนี้มิกซ%แอนด%แมทช%ได�อยู+แล�ว ทีนี้ก็มีเงินเก็บได�อีกเพียบเลยค+ะ 

9. ลดค�าใช(จ�าย  วันๆ หนึ่ง คนทํางานต�องกินต�องใช� กาแฟ ชา ขนม นม เนย ของขบเค้ียวแก�ง+วง ถ�าซ้ือบ+อย ซ้ือ
ประจํา ก็เปลืองเงิน อะไรลดได�ก็ลดดีกว+าค+ะ ถือซะว+าเป>นการลดน้ําหนักไปในตัวด�วยเลย 

วิธีการ: ลดการซ้ือชา กาแฟ เปลี่ยนมาซ้ือชาเป>นกล+อง กาแฟผงชงเอง ลดปริมาณขนมขบเค้ียวท่ีรับประทานประจําวัน 
วางแผนอาหารการกินของตัวเอง 

จริงๆ แล�วหากเราทํากับข�าวเองอยู+แล�ว เราก็สามารถทํากับข�าวเพ่ิมตอนกลางคืน แล�วนําท่ีเหลือใส+กล+องมา
รับประทานท่ีออฟฟJศแทนก็ได�นะคะ เป>นการลดค+าใช�จ+าย แถมได�กินคลีน กินอาหารดีๆ อีกด�วยค+ะ แล�วก็ไม+ได�เป>น
การเพ่ิมสิ่งท่ีเราทําประจําวันแต+อย+างใดเลยด�วยค+ะ 

จริงๆ แล�วคนทุกคนสามารถเก็บออมเงินได�ทุกคนนะคะ เพียงแค+เราจะต�องต้ังใจสร�างวินัยในการออมเงินของเราให�ได�
เสียก+อน ต้ังใจว+าจะเก็บเงินจริงจัง ต้ังเปSาหมายการออมเงินให�ตัวเอง แล�วใช�เปSาหมายนี้ล+ะค+ะในการเตือนตัวเอง เราก็
จะสามารถเก็บออมเงินได�อย+างแน+นอนค+ะ  ขอขอบคุณข�อมูลจาก https://www.sanook.com/money/421683/ 
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พรบ.ใหม� สําหรับนักศึกษากองทุนกู(ยืม เริ่มบังคับใช( กรกฎาคม 2560 

เง่ือนไข พรบ.ฉบับเดิม พรบ.ฉบับใหม+ 
ประเภทการกู�ยืม -กยศ.ขาดแคลนทุนทรัพย% 

-กรอ.สาขาวิชาท่ีเป>นความต�องการ
หลักเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
รายได�ครอบครัวไม+จํากัด  

เริ่มใช�ป8การศึกษา 2561 
กยศ.ลักษณะท่ี 1 ขาดแคลนทุนทรัพย% 
กยศ. ลักษณะท่ี 2 สาขาวิชาท่ีเป>นความ
ต�องการหลักของการผลิตกําลังคน และมี
ความจําเป>นต+อการพัฒนาประเทศ 
เริ่มใช�ป8การศึกษา 2562 
กยศ.ลักษณะท่ี 3 ศึกษาในสาขาขาดแคลน
หรือมุ+งส+งเสริมเป>นพิเศษ 
กยศ. ลักษณะท่ี 4 เรียนดีเพ่ือสร�างความเป>น
เลิศ 

อัตราดอกเบ้ีย 1% ต+อป8 สูงสุด 7.5% ต+อป8 
สถานท่ีชําระหนี้ ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม หักนายจ�างจากเงินเดือนลูกหนี้ 
วิธีการชําระหนี้ -กยศ. ปลอดดอกเบ้ีย 2 ป8 ชําระ

ภายใน 15 ป8 
-กรอ. ชําระเม่ือรายได�ถึง 16,000 
บาท ชําระภายใน 15 ป8 

กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ 2 ปลอดดอกเบ้ีย 2 
ป8 ชําระภายใน 15 ป8 

ข�อมูลส+วนตัวผู�กู�ยืม หน+วยงาน กยศ. เข�าถึงไม+ได� หน+วยงาน กยศ.เข�าถึงได� เช+น สถานท่ี
ทํางาน เงินเดือน 

การนําเงินไปใช�ประโยชน%ในด�าน
อ่ืน 

หน+วยงาน กยศ.ทําไม+ได� (ใช�
หมุนเวียนให�กู�ยืมเท+านั้น) 

หน+วยงาน กยศ.ทําได�  

 

คณะ/สาขา ท่ีเป/นความต(องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป/นต�อการพัฒนาประเทศ  

คณะ สาขา 
บริหารธุรกิจ การบัญขี /นวตกรรมธุรกิจการค�าสมัยใหม+ 
วิศวกรรมศาสตร% วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมไฟฟSา /วิศวกรรมโยธา/ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
สถาปhตยกรรมศาสตร% สถาปhตยกรรมศาสตร% /การออกแบบนิเทศศิลปi /การออกแบบภายใน /การออกแบบ

ผลิตภัณฑ% 
ศิลปศาสตร% การจัดการโรงแรม (ภาคภาษาไทยและอังกฤษ)/การจัดการท+องเท่ียว /ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร / การออกแบบแฟชั่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ธุรกิจการบิน /การจัดการอุตสาหกรรมการบิน 
วิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร% 
พยาบาลศาสตร% พยาบาลศาสตร% 
 



5 

 

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในปEการศึกษา 2560 เป/นปEการศึกษา 2561 

เง่ือนไข เดิม ป8การศึกษา 2560 ใหม+ ป8การศึกษา 2561 เป>นต�นไป 
คุณสมบัติ -กยศ. รายได�ครอบครัวไม+เกิน 

200,000 บาทต+อป8 สัญชาติไทย อายุ
นับป8ท่ีเริ่มเรียน+จํานวนป8หลักสูตร+
ปลอดดอกเบ้ีย2 ป8+ชําระหนี้ 15 ป8 
= อายุไม+เกิน 60 ป8 
-กรอ. รายได�ครอบครัวไม+จํากัด 
สัญชาติไทย อายุ ณ วันเริ่มกู�ยืมไม+
เกิน 30 ป8 

-กยศ. ลักษณะท่ี 1 รายได�ครอบครัวไม+
เกิน 200,000 บาทต+อป8 สัญชาติไทย  
-กยศ. ลักษณะท่ี 2 รายได�ครอบครัวไม+
จํากัด สัญชาติไทย 
-กยศ.ลักษณะท่ี 1 และ 2 อายุนับป8ท่ีเริ่ม
เรียน+จํานวนป8หลักสูตร+ปลอดดอกเบ้ีย2 
ป8+ชําระหนี้ 15 ป8 = อายุไม+เกิน 60 ป8 

ชั้นป8ท่ีเริ่มกู�ยืม -กยศ. ทุกชั้นป8 
-กรอ. เฉพาะชั้นป8ท่ี 1 

กยศ. ลักษณะท่ี 1 และ 2 กู�ยืมได�ทุกชั้นป8 

ความประสงค%ขอกู�ยืม -กยศ. ค+าเล+าเรียน ค+าครองชีพ 
-กรอ. ค+าเล+าเรียน  
ค+าครองชีพ (เฉพาะผู�ท่ีมีรายได�
ครอบครัวไม+เกิน 200,000 บาทต+อป8 

-กยศ. ลักษณะท่ี 1 ค+าเล+าเรียน ค+าครอง
ชีพ 
-กยศ. ลักษณะท่ี 2 ค+าเล+าเรียน  
ค+าครองชีพ (เฉพาะผู�ท่ีมีรายได�ครอบครัว
ไม+เกิน 200,000 บาทต+อป8 

ค+าครองชีพ 2,200 บาทต+อเดือน 2,400 บาทต+อป8 
 

ข้ันตอนการกู(ยืมภาคเรียนท่ี 2/2561 

1. ยื่นกู�ผ+าน www.studentloan.or.th พร�อมท้ังพิมพ%ใบยื่นกู�ออกทันท่ีท่ีบันทึกจํานวน 1 แผ+น พร�อมลงชื่อ
ไม+ต�องมีคํานําหน�า คาดว+าเริ่มยื่นประมาณเดือนกันยายน 2561 
2. กรอก แบบประเมินกองทุน     วันท่ี 1 กันยายน 2561 จนถึงก+อนเซ็นแบบยืนยัน 2/2561 
   ทุกคนสามารถทําได�ทันทีไม+ต�องรอข้ันตอนอ่ืน ๆ กรุณากรอกแบบประเมินก+อนการเซ็นแบบยืนยัน 
3. พบอาจารย%ท่ีปรึกษาเพ่ือปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน และทําการลงทะเบียนเรียนผ+าน reg.kbu.ac.th 
วันท่ี 17-29 กันยายน 2561 
4. ยื่นยอดลงทะเบียนเรียนผ+าน www.studentloan.or.th   
การยื่นยอดให�ยื่นยอดค+าเล+าเรียนให�ยื่นยอดเต็มจํานวนท่ีลงทะเบียนเรียน ไม+ใช+ยอดค+าลงทะเบียนท่ีหักทุน
ต+าง ๆ ยอดท่ีหักทุนต+าง ๆ จะใช�ในตอนเซ็นแบบยืนยันเท+านั้น 
5. เตรียมเอกสารเพ่ือเซ็นแบบยืนยัน 2/2561 กรุณาเตรียมให�ครบก+อนวันเซ็นแบบยืนยัน 
    5.1  คู+มือการกู�ยืม 
    5.2  ใบ กท.304 เลขท่ีสัญญา57/.. รับในวันท่ีทําการเซ็นแบบยืนยัน2/2561 เลขท่ีสัญญา 61/..(คู+มือหน�า 
58) 60/.. (คู+มือหน�า 54) เลขท่ีสัญญา 59/..58/..(คู+มือหน�า 36)  
    5.3 ใบยื่นกู�ท่ีพิมพ%ออกจากระบบ www.studentloan.or.th จํานวน 1 แผ+น ลงชื่อให�เรียบร�อยไม+มีคํา
นําหน�า 
    5.4 สําเนาแบบยืนยัน 1/2561 จํานวน 1 แผ+น พิมพ%ได�จาก reg.kbu.ac.th  
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    5.5  แบบยืนยันการเข�าร+วมกิจกรรมจิตอาสาของภาคเรียนท่ี 1/2561 ทํากิจกรรมระหว+างเดือน มิ.ย. - 
ก.ย. 2561 จํานวน 18 ชั่วโมง    (นักศึกษาท่ีไม+กู�ยืมต+อป8การศึกษา 2562 ไม+ต�องส+งกิจกรรมจิตอาสาในการ
เซ็นครั้งนี้ เช+นนักศึกษาเลขท่ีสัญญา 57/และ 58/.. หมดหลักสูตรการกู�ยืมแล�วไม+ต�องส+งกิจกรรมจิตอาสา) 
    5.6  สําเนาสมุดบัญชีออมเงิน ถ+ายหน�าท่ีชื่อ - สกุล และหน�าท่ีปรับสมุดต้ังแต+เดือน ก.ย. - เดือนท่ีเซ็น
แบบยืนยัน 2561 
ตารางการออมเงินของการเซ็นแบบยืนยัน 2/2561  บทความออมเงิน (นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 61/.. ยังไม+ต�อง
มีข�อนี้) 

เดือนท่ี
ออม 

เลขท่ีสัญญา
57/... 

เลขท่ีสัญญา
58/.. 

เลขท่ีสัญญา
59/.. 

เลขท่ีสัญญา 60/.. 

เลขท่ี
สัญญา 61/.. 
(เริ่มออมม.ค.
62) 

ก.ย.61 2,700.00 1,980.00 1,260.00 540.00 -

ต.ค.61 2,760.00 2,040.00 1,320.00 600.00 -

พ.ย.61 2,820.00 2,100.00 1,380.00 660.00 -

ธ.ค.61 2,880.00 2,160.00 1,440.00 720.00 -

      5.7  สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 แผ+น รับรองสําเนาถูกต�องโดยเจ�าของบัตรให�เรียบร�อย ปากกาสีน้ําเงิน 
1 ด�าม 
      5.8  การแต+งกายในวันเซ็นแบบยืนยัน สวนชุดนักศึกษา รองเท�าหุ�มส�น ห�ามใส+กระโปรงสั้นกว+าระดับเข+า 
ห�ามใส+กางเกงยีนส% นักศึกษามุสลิม ผ�าฮิญาบ ใช�ได�เฉพาะ สีขาว สีดํา สีกรมท+า เท+านั้น หากแต+งกายไม+เรียบร�อย
นักศึกษากรุณาติดต+อในวันถัดไปท่ีสามารถแต+งกายเรียบร�อย หากถูกบันทึกประวัติการแต+งกายไม+เรียบร�อยครบ 3 
ครั้ง จะถูกตัดสิทธิการกู�ยืมทันที 

6.  เตรียมเซ็นแบบย�sนยัน 2/2561 กรุณาแต+งกายชุดนักศึกษา รองเท�าหุ�มส�น ห�ามสวมกระโปรงสั่นกว+าระดับ
เข+า ห�ามสวมกางเกงยีนส% ห�ามใส+รองเท�าแตะ ห�ามสวมผ�าฮิญาบท่ีมีสีสัน อนุญาตเฉพาะ สีขาว สีกรม สีดํา 
เท+านั้น กรุณาตรงต+อเวลาท่ีกําหนดเปJดรับบัตรคิว เวลา 09.00 - 15.00 น. กําหนดแจกบัตรคิววันละ 300 คิว อาจมี
เพ่ิมแล�วแต+สถานการณ% ติดต+อเซ็น ดังนี้ 
     (เปJดรอบเดียวเท+านั้น) 
          สําหรับนักศึกษาทุกเลขท่ีสัญญา ท่ีไม+มีการเพ่ิมถอน และท่ีทําการเพ่ิมถอนเรียบร�อยแล�ว 
               วันท่ี 8-11 ตุลาคม 2561  วิทยาเขตร+มเกล�า เวลา 09.00 - 15.00 น. 
               วันท่ี 12-13 ตุลาคม 2561 วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ปล.การเซ็นแบบยืนยันช�ามีผลทําให�เงินค+าเล+าเรียน และค+าครองชีพเข�าช�าและไม+ต+อเนื่อง 
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คําอธิบายการกู(ยืมภาคเรียนท่ี 3/2561 (Summer)  

ช+วงเวลาการเรียน คือ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562  นักศึกษาที่ประสงค%กู�ยืมภาคเรียนที่ 3/2561 (Summer) ได�มีดงันี ้

กรณีท่ี 1 มีวงเงินเหลือท่ีสามารถกู(ยืมภาคเรียนท่ี 3/2561 ได(เต็มจํานวน  

(ให�ทําเครื่องหมายลงในช+องข�าพเจ�ามีความประสงค%จะ � ลงทะเบียน 3/2561 ใน กท.304) 

รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
วงเงินต+อป8  60,000  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 1/2561 27,000  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 2/2561 25,000  
รวมกู�ยืม 1+2 52,000 27,000+25,000 
คงเหลือกู� 3/2561 8,000 60,000-52,000 
ลงทะเบียนเรียน 3/2561 7,000 กู�ยืมได� 7,000 
วงเงินเหลือเข�าคลัง 1,000 ไม+สามารถนําไปใช�ต+อได� 
 

กรณีท่ี 2 มีวงเงินเหลือท่ีสามารถกู(ยืมภาคเรียนท่ี 3/2561 ได(บางส�วน 

(ให�ทําเครื่องหมายลงในช+องข�าพเจ�ามีความประสงค%จะ � ลงทะเบียน 3/2561 ใน กท.304) 

รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
วงเงินต+อป8  60,000  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 1/2561 27,000  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 2/2561 25,000  
รวมกู�ยืม 1+2 52,000 27,000+25,000 
คงเหลือกู� 3/2561 8,000 60,000-52,000 
ลงทะเบียนเรียน 3/2561 10,000 กู�ยืมได� 8,000 
นักศึกษาชําระเพ่ิม 2,000 ชําระตามกําหนดมิฉะนั้นจะเสียค+าปรับ 
 

ปล. กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 มีเง่ือนไข 3 ข(อ ดังต�อไปนี้ 

1. ค+าครองชีพจะแบ+งเป>นภาคเรียนท่ี 2/2561 จํานวน 3 เดือน คือ 6,600 บาท คือเดือน ธันวาคม 2561 ถึง 
กุมภาพันธ% 2562 และ 3/2561 จํานวน 6,600 อีก 3 เดือน คือ มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2562  

2. กรุณาสอบถามอาจารย%ท่ีคณะว+ามีวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 3/2561 หรือไม+ หากทําเครื่องหมายลงใน
ช+องประสงค%ลงทะเบียนเรียน 3/2561 แล�ว ไม+มีการลงทะเบียน มีผลทําให�ค+าครองชีพไม+เข�า 3 เดือน คือ มีนาคม ถึง 
พฤษภาคม 2562  

3. กรณีไม+มีวิชาท่ีลงทะเบียน ถึงแม�มีวงเงินเหลือ ให�ทําเครื่องหมายลงในช+องข�าพเจ�ามีความประสงค%จะ � ไม+
ลงทะเบียน 3/2561 ใน กท.304 
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กรณีท่ี 3 ไม�มีวงเงินเหลือ 

(ให�ทําเครื่องหมายลงในช+องข�าพเจ�ามีความประสงค%จะ � ไม+ลงทะเบียน 3/2561 ใน กท.304) 

รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
วงเงินต+อป8  60,000  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 1/2561 35,000  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 2/2561 25,000  
รวมกู�ยืม 1+2 60,000 35,000+25,000 
คงเหลือกู� 3/2561 ไม+มี 60,000-60,000 
ลงทะเบียนเรียน 3/2561 10,000  
นักศึกษาชําระเต็มจํานวน 10,000 ชําระตามกําหนดมิฉะนั้นจะเสียค+าปรับ 
 

กรณีท่ี 4 มีวงเงินเหลือน(อย 

(ให�ทําเครื่องหมายลงในช+องข�าพเจ�ามีความประสงค%จะ � ไม+ลงทะเบียน 3/2561 ใน กท.304) 

รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
วงเงินต+อป8  60,000  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 1/2561 34,500  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 2/2561 25,300  
รวมกู�ยืม 1+2 59,800 34,500+25,300 
คงเหลือกู� 3/2561 แต+ไม+ขอกู�ยืม 200 60,000-59,800 
ลงทะเบียนเรียน 3/2561 10,000  
นักศึกษาชําระเต็มจํานวน 10,000 ชําระตามกําหนดมิฉะนั้นจะเสียค+าปรับ 
 

กรณีท่ี 5 มีวงเงินเหลือเยอะ แต�ไม�อยากกู(ยืมประสงค2ใช(ทุนส�วนตัว 

(ให�ทําเครื่องหมายลงในช+องข�าพเจ�ามีความประสงค%จะ � ไม+ลงทะเบียน 3/2561 ใน กท.304) 

รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
วงเงินต+อป8  60,000  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 1/2561 30,000  
กู�ยืมภาคเรียนท่ี 2/2561 25,000  
รวมกู�ยืม 1+2 55,000 30,000+25000 
คงเหลือกู� 3/2560 แต+ไม+ขอกู�ยืม 5,000 60,000-55,000 
ลงทะเบียนเรียน 3/2561 10,000  
นักศึกษาชําระเต็มจํานวน 10,000 ชําระตามกําหนดมิฉะนั้นจะเสียค+าปรับ 
ปล. กรณีท่ี 3 + 4 + 5 เงินค+าครองชีพเข�า 6 เดือน เป>นเงิน 13,200 คือ เดือน ธันวาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562 
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ข�าพเจ�าขอรับรองว+าเขียนด�วยลายมือตัวเองท้ังฉบับ และได�คัดลอกข�อความตามท่ีกองทุนกู�ยืมกําหนดทุกตัวอักษร 
ข�าพเจ�ารับทราบว+าหากทําการย+อบทความ ข�าพเจ�ายินดีถูกทําโทษโดยคัดบทความเพ่ิมอีก 2 จบ และนับจากวันนี้เป>น
ต�นไปข�าพเจ�าจะทําการออมเงินตามกําหนดของกองทุนกู�ยืม โดยข�าพเจ�าเลขท่ีสัญญา ...../........... ต�องมีเงินออม ณ 
วันเซ็นแบบยืนยันของเดือน ..................... 2561 ข�าพเจ�าทําการออมเงินจํานวน .............บาท พร�อมท้ังในเดือนต+อๆ 
ไปออมเงินเดือนละไม+ต่ํากว+า 60 บาท จนกว+าจะสําเร็จการศึกษา หากข�าพเจ�าไม+ปฏิบัติตาม ขอให�ทางมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตัดสิทธิ์การกู�ยืมในป8การศึกษาถัดไปได�ทันที (เติมข(อมูลส�วนตัวลงบนเส(นประให(ครบ) 

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

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

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

 

 

 

 


