ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุน่ ที่ ๓ กรอ. และกยศ.
………………….
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ
๑. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในกรณีนักศึกษาที่กาลังเข้าศึกษาใน
ชั้นปีที่ ๑/๒๕๖๐ คณะและสาขาที่สามารถขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.หากเอกสารถูกต้องตามประกาศได้สิทธิ์กู้ยืมทันที) มีคณะและสาขาวิชาดังนี้
๑.๑ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการขนสงระหว่างประเทศ
- หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
-

๑.๒ คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาจีนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษารัสเซีย
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

๑.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาสถิติ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

๒
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑.๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สองสถาบัน)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (หลักสูตร นานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สองสถาบัน)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สองสถาบัน )
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สองสถาบัน)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
๑.๕ คณะแพทยศาสตร์
- หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
๑.๖ คณะสหเวชศาสตร์
- สาขาวิชากายภาพบาบัด
- สาขาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๗ คณะทันตแพทยศาสตร์
๑.๘ คณะพยาบาลศาสตร์
๑.๙ คณะศิลกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

๓
๑.๑๐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
- หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
- หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
๑.๑๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑.๑๒ คณะเภสัชศาสตร์
๒. เป็นนักศึกษาซึ่งเคยกู้ยืมเงิน หรือไม่เคยกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๓. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา- มารดา รวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อปี
โดยไม่หักหนี้สิน ยกเว้นนักศึกษาที่เคยกู้ยืมแบบ กรอ.มาแล้ว หรือนักศึกษาชั้นปีที่ ๑/๒๕๖๐
ที่มีคุณสมบัติกู้ยืมแบบกรอ.ได้ หากรายได้เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อปี สามารถกู้ยืมได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียน
๔. ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
๕. ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หลักฐานประกอบใบสมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๑. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)
๒. สาเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา, บิดาและ มารดา จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา, บิดาและ มารดา จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนา GRADE REPORT หรือ TRANSCRIPT จานวน 1 ชุด (ฉบับล่าสุด) สาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ หลักฐานผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือแสดงรายการเงินเดือน ที่หน่วยงานออกให้
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ และรับรองสาเนาถูกต้อง(ผู้กู้ยืมแบบ กรอ.หากกู้ยืม
เฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่ต้องแนบฟอร์มรับรองรายได้หรือหนังสือรับรองเงินเดือน)
๖. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ไม่ต้องแนบ)
๗. สาเนาสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่า กยศ.)
สามารถพิมพ์ทาง www.studentloan.or.th
Login เข้าสู่ระบบ  ข้อมูลผู้กู้ยืม  ลงทะเบียน  file page setuplandscapeOK
พิมพ์ออกจากระบบ
๘. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา หรือ บริการสาธารณะ และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง
เฉพาะนักศึกษา ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๔
๙. สาเนาสมุดคู่ฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย จานวน ๑ ชุด
หมายเหตุ : นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยกู้ยืม และลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน, ค่าครองชีพ เรียบร้อยแล้ว หลักฐานในข้อ ๒, ๓ (ของบิดา,มารดา) ไม่ต้องแนบใบสมัคร
ยื่นแบบคาขอกู้ยืมผ่านระบบ ทาง www.studentloan.or.th หลังจากยื่นแบบคาขอกู้ยืมผ่านระบบแล้ว ต้องพิมพ์
คาขอกู้ยืมออกจากระบบเพื่อแนบกับแบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครผู้กู้ยืมรายใหม่ กยศ.และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
ใบสมัครผู้กู้ยืมรายเก่า กยศ.ที่เคยกู้ยืมสังกัด มธ. แล้ว
ใบสมัครผู้กู้ยืมรายใหม่ กรอ.
ใบสมัครผู้กู้ยืมรายเก่า กรอ.ที่เคยกู้ยืมสังกัด มธ. แล้ว
ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ห้องบริการนักศึกษา ชั้นที่ ๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ส่งใบสมัคร
ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบริการนักศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และทาง http://sa.tu.ac.th
กองกิจการนักศึกษา
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

