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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาท่ีประสงค์ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
                  ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ กรอ. 

.............................. 
  ตามท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้จัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 คุณสมบัติ 

๑. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าลังศึกษาคณะและสาขาวิชาดังนี้ 
๑.๑ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ 
 - หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ 
 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  ๑.๒ คณะศิลปศาสตร์ 
 - สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาภาษาไทย 
 - สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาจีนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 - สาขาวิชาภาษาจีน 
 - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 - สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
 - สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
 - สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
 - สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 - สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
  ๑.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - สาขาวิชาสถิติ 
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 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ 
 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 - สาขาวิชาเคมี 
 - สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  ๑.๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สองสถาบัน) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สองสถาบัน) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สองสถาบัน) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สองสถาบัน) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 - สาชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ๑.๕ คณะแพทยศาสตร์ 
 - หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
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 - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
 - หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 - หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ๑.๖ คณะสหเวชศาสตร์ 
 - สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
 - สาขาเทคนิคการแพทย์ 
 - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 - สาขารังสีเทคนิค 
  ๑.๗ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
  ๑.๘ คณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๑.๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ละการผังเมือง 
 - หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 
 - หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 
 - หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ๑.๑๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๑.๑๑ คณะเภสัชศาสตร์ 

๒. เป็นนักศึกษาซึ่งเคยกู้ยืมเงิน หรือไม่เคยกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กรอ.) 
๓. กรณีผู้ปกครอง/บิดา,มารดา มีรายได้รวมกันแล้วมากกว่า ๓๖๐,๐๐๐.- บาทต่อปีสามารถกู้ยืม

ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน แต่ถ้ามีรายได้รวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐.- บาทต่อปี โดยไม่หักหนี้สิน 
สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท 

๔. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
๕. ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใช้ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๖. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี

ความประพฤติเสื่อมเสีย 
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๘. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
หลักฐานประกอบใบสมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๑.รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร) 
๒.ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา, บิดาและ มารดา จ านวน ๑ ชุด 
๓.ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา, บิดาและ มารดา จ านวน ๑ ชุด 
๔.ส าเนา GRADE REPORT หรือ TRANSCRIPT จ านวน ๑ ชุด (ฉบับล่าสุด) ส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใช้หลักฐานผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๕.หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือแสดงรายการเงินเดือน ที่หน่วยงาน 
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ออกให้พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ และรับรองส าเนาถูกต้อง (หากกู้ยืมเฉพาะค่า
เล่าเรียนไม่ต้องแนบฟอร์มรับรองรายได้หรือหนังสือรับรองเงินเดือน) 

๖.สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา หรือ บริการสาธารณะ และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
๓๖ ชั่วโมง เฉพาะนักศึกษา ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๗.ส าเนาสมุดคู่ฝากหน้าที่มีชื่อและเลขท่ีบัญชีของธนาคารกรุงไทย จ านวน ๑ ชุด 
การจัดส่งใบสมัคร 

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง มาท่ี งานทุนและบริการนักศึกษา 
อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น ๑ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  
จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐  กรณีจดัส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง ต้องด าเนินการภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากตราประทับการจัดส่ง ส าหรับการส่งใบสมัครด้วยตนเองสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์   ๒.คณะพาณิชยศาสตร์ฯ    ๓. คณะศิลปศาสตร์      
วันพฤหัสบดีที่  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ฯ     ๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๓. คณะแพทยศาสตร์    
 ๔. คณะทันตแพทยศาสตร์    ๕.คณะสหเวชศาสตร์    ๖.คณะเภสัชศาสตร์    
วันศุกร์ที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 ๑. คณะพยาบาลศาสตร์   ๒. คณะศิลปกรรมศาสตร์   ๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  
                 ๔. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร                     

หมายเหตุ  นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่๑/๒๕๖๓ มีความประสงค์ได้สิทธิ์จดทะเบียนเรียน โดยไม่ต้องส ารอง
เงินจ่ายโปรดเตรียมใบสมัครมายื่น ในวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ที่งานทุนและบริการนักศึกษา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒ ๕๖๔ ๒๙๒๑ และทาง https://www.facebook.com/studentservicetu 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 

 ในวันจันทร์ที่  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ที ่งานทุนและบริการนักศึกษา   กองกิจการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   และทาง http://sa.tu.ac.th 

     ประกาศ     ณ   วันที่    ๑๑    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓  

                    ลงนาม    อรพรรณ  โพชนุกูล               

                                                           (ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ  โพชนุกูล) 
                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา  
                                                                    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

     กลุ่มไลน์ กรอ. 

https://www.facebook.com/studentservicetu
http://sa.tu.ac.th/
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Download  ใบสมัคร กรอ.๖๓ รายเก่า มธ. ที่นี่   
    http://satu.colorpack.net/index.php/th/download/item/2254-2020-06-15-06-48-36 
Download ใบสมัครกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กรอ.63 รายใหม่ ที่นี่ 
   http://satu.colorpack.net/index.php/th/download/item/2256-63-3 
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