
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค3ขอกูAยืมเงินเพื่อการศึกษา 

ประเภทรายใหมDและรายเกDายAายสถานศึกษา ประจำปLการศึกษา 2565 

สำหรับศูนย3รังสิต ทDาพระจันทร3 และพัทยา 

…………………. 

ตามที ่ กองทุนเงินให3กู 3ย ืมเพื ่อการศึกษา  ได3จัดสรรงบประมาณให3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH  

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยH และประสงคHกู3ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปNการศึกษา 2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

คุณสมบัติ 

1. มีสัญชาติไทย

2. ไมWเคยเปXนผู3สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มากWอน  

3. เปXนผู3ที่มีอายุไมWเกิน 30 ปNบริบูรณH ในปNการศึกษาที่ยื่นคำขอกู3ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 

4. เปXนนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งไมWเคยกู3ยืมเงินกองทุนฯ ในระดับอุดมศึกษา หรือเคยกู3ยืมแตWมี

การเปลี่ยนหลักสูตรหรือย3ายสถานศึกษา  

5. ศึกษาในหลักสูตร ที่กองทุนฯ ประกาศให3มีสิทธิ์กู3ยืม ในปNการศึกษา 2565 (เอกสารแนบท3าย) 

6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมWต่ำกวWา 1.90 

6.1 กรณีเปrนนักศึกษาชั้นปLที่ 1 (รหัส 65) ใช3ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6.2 กรณีเปrนนักศึกษาชั้นปLที่ 2 เปrนตAนไป ใช3ผลการเรียนระดับอุดมศึกษา 

6.3 กรณีเปลี่ยนหลักสูตรหรือยAายสถานศึกษา ใช3ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7. กรณีรายได3บิดา-มารดาหรือ ผู3ปกครอง รวมกันไมDเกิน 360,000 บาทตDอปL โดยไมWหักหนี้สิน 

สามารถกูAยืมคDาครองชีพไดA 18,000 บาทตWอภาคการศึกษา (3,000 บาท x 6 เดือน) 

8. กรณีรายได3บิดา-มารดาหรือ ผู3ปกครอง รวมกันมากกวDา 360,000 บาทตDอปL โดยไมWหักหนี้สิน 

สามารถกูAยืมไดAเฉพาะคDาเลDาเรียน โดยไมWเกินกรอบวงเงินที่กองทุนฯ กำหนด  เฉพาะสำหรับ

หลักสูตรที่กองทุนให3กู3ยืมเงินให3กับผู3กู3ในลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3 (รายละเอียดหลักสูตร

ตามเอกสารแนบท3าย) 

9. เปXนผู3มีความประพฤติดี ไมWฝqาฝrนข3อบังคับของสถานศึกษาขั้นร3ายแรงหรือประพฤติเสื่อมเสีย 

10. ไมWเปXนบุคคลล3มละลาย 

11. ไมWเปXนหรือเคยเปXนผู3ได3รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให3จำคุก เว3นแตWเปXนโทษสำหรับ

ความผิดที่ได3กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

 หลักฐานประกอบการสมัคร  (รับรองสำเนาถูกตAองทุกฉบับดAวยลายมือชื่อ หAามพิมพ3ชื่อ) 
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1. หนังสือให3ความยินยอมในการเป�ดเผยข3อมูลกับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรH จำนวน 1 ชุด 

2. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา (ไมWหมดอายุ)   จำนวน 1 ชุด 

3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู3ปกครอง (ไมWหมดอายุ) จำนวน 1 ชุด 

4. สำเนาบัตรนักศึกษา                                          จำนวน 1 ชุด 

5. สำเนาผลการศึกษา (Transcript)      จำนวน 1 ชุด   

6. เอกสารรับรองรายได3ของบิดาและมารดา หรือผู3ปกครอง    จำนวน 1 ชุด  

  - กรณีมีรายไดAประจำ ให3แนบสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ที่หนWวยงานออกให3 

  - กรณีไมDมีรายไดAประจำ หรือไมWมีรายได3 ให3ใช3แบบฟอรHม กยศ. 102 และสำเนาบัตรประจำตัว     

ผู3รับรอง (ไมWหมดอายุ) ที่เปXนข3าราชการ เจ3าหน3าที่ของรัฐ หรือหัวหน3าสถานศึกษา  

7. สมุดคูWฝากธนาคารกรุงไทย หน3าที่มีชื ่อและเลขที่บัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด (เฉพาะผู3กู 3ที ่มี

รายการกู3คWาครองชีพ)  

 การสมัครขอรับทุนกูAยืมเงินเพื่อการศึกษา  ระหวDางวันที่ 1๕-๒๐ สิงหาคม 2565 

 กรอกข3อมูลและแนบไฟลHเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเปXน pdf รวมเปXน 1 ไฟลH ผWานระบบ

ออนไลนH https://forms.gle/QiEhzyFsrSA2A5L3A โดยไมWต3องจัดสWงเอกสารการสมัครให3งานทุน วินัย และ

สวัสดิการนักศึกษา 

  ประกาศรายชื่อผูAมีสิทธิ์กูAยืม  ในวันศุกร3ที่  2๖  สิงหาคม  2565   

 ตรวจสอบรายชื่อที่ชWองทาง 

1. เพจ กองทุนเงินให3กู3ยืมเพื่อการศึกษา ม.ธรรมศาสตรH www.facebook.com/tustudentloan   

2. เว ็บไซต Hกองก ิจการน ักศ ึกษา ห ัวข 3อ Student Services > ท ุนก ู Aย ืมเพ ื ่อการศ ึกษา 

http://satu.colorpack.net/index.php/th/        

                
     

 

 

1. ฟอร3มรับสมัคร 

 
 

 

 

 

 

๒. กลุDมไลน3กูAยืมเงินเพื่อการศึกษา มธ. 

 



(เอกสารแนบทAาย) 

หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3ที่สามารถกูAยืมไดA ในปLการศึกษา 2565 

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหAกูAยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกูAยืมเพื่อการศึกษา 

ขอบเขตการใหAเงินกูAยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา  

และหลักสูตรที่จะใหAเงินกูAยืมเพื่อการศึกษา ประจำปLการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) 

 ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ลักษณะผู5กู5 ผู5กู5ที่กู5ยืมได5 

79.  25550051104293 10 คณะวิศวกรรมศาสตร3-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการ

บริหารการก<อสรcาง 

2 รายใหม<และรายเก<า 

80.  25560051101651 10 คณะวิศวกรรมศาสตร3-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต3 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

2 รายใหม<และรายเก<า 

81.  25570051100223 10 คณะวิศวกรรมศาสตร3-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต3แวร3 2 รายใหม<และรายเก<า 

82.  25610051101033 10 คณะวิศวกรรมศาสตร3-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี

ยานยนต3 

2 รายใหม<และรายเก<า 

83.  25340051100025 11 คณะแพทยศาสตร3-แพทยศาสตรบัณฑิต - เฉพาะรายเก<าเลื่อนชั้นปk 

84.  25450051102975 11 คณะแพทยศาสตร3-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร3การแพทย3 2 รายใหม<และรายเก<า 

85.  25480051100469 11 คณะแพทยศาสตร3-การแพทย3แผนไทยประยุกต3บัณฑิต 2 รายใหม<และรายเก<า 

86.  25390051100054 12 คณะสหเวชศาสตร3-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย3 2 รายใหม<และรายเก<า 

87.  25520051102703 12 คณะสหเวชศาสตร3-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 รายใหม<และรายเก<า 

88.  25530051101523 12 คณะสหเวชศาสตร3-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร3การกีฬาและการ

ออกกำลังกาย 

1 รายใหม<และรายเก<า 

89.  25570051101573 12 คณะสหเวชศาสตร3-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝqกสอนกีฬา 1 รายใหม<และรายเก<า 

90.  25570051101584 12 คณะสหเวชศาสตร3-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา 1 รายใหม<และรายเก<า 

91.  25600051100474 12 คณะสหเวชศาสตร3-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค - เฉพาะรายเก<าเลื่อนชั้นปk 

92.  25390051100065 13 คณะทันตแพทยศาสตร3-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2 รายใหม<และรายเก<า 

93.  25400051100178 13 คณะทันตแพทยศาสตร3-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร3การแพทย3 - เฉพาะรายเก<าเลื่อนชั้นปk 

94.  25580051102632 13 คณะทันตแพทยศาสตร3-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 2 รายใหม<และรายเก<า 

95.  25600051100029  13 คณะทันตแพทยศาสตร3-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

(ต<อเนื่อง) 

- เฉพาะรายเก<าเลื่อนชั้นปk 

96.  25390051100043 14 คณะพยาบาลศาตร3-พยาบาลศาตรบัณฑิต 2 รายใหม<และรายเก<า 

97.  25600051100856 14 คณะพยาบาลศาตร3-พยาบาลศาตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - เฉพาะรายเก<าเลื่อนชั้นปk 

98.  25400051100112 15 คณะศิลปกรรมศาสตร3-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ

ออกแบบพัสตราภรณ3 

2 รายใหม<และรายเก<า 

99.  25410051100192 15 คณะศิลปกรรมศาสตร3-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 1 รายใหม<และรายเก<า 

100.  25480051100414 15 คณะศิลปกรรมศาสตร3-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถ

อุตสาหกรรม 

1 รายใหม<และรายเก<า 

101.  25450051100444 16 คณะสถาปrตยกรรมศาสตร3และการผังเมือง-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปrตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย3 

2 รายใหม<และรายเก<า 

Master
Highlight



 

หนังสือใหAความยินยอมเปuดเผยขAอมูล  

--------------------------------------- 

 เขียนที.่..................................................... 

 วันที่.......................................................... 

 

 ข3าพเจ3า นาง/นาง/นางสาว .......................................................................................................................... 

เลขทะเบียนนักศึกษา ..............................................................  

บัตรประชาชนเลขที่ £-££££-£££££-££-£ 

ที่อยูWตามบัตรประชาชน ............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

เปXนผู3ยืน่คำขอกู3ยืมเงิน ในสังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH เพื่อกู3ยืมเงินกองทุนเงินให3กู3ยืมเพื่อการศึกษา 

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข3าพเจ3าให3ความยินยอม ดังนี ้

1. ให3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH ขอข3อมูลสWวนบุคคลของข3าพเจ3าจากหนWวยงานหรือองคHกรทั้งภาครัฐ และ

เอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเปXนผู 3ครอบครองข3อมูลสWวนบุคคลของข3าพเจ3าเพื ่อการให3กู 3ยืม ติดตามการ

ดำเนินการใดๆ ได3ตามวัตถุประสงคHของกองทุนเงินให3กู3ยืมเพื่อการศึกษา 

2. ยินยอมให3หนWวยงานหรือองคHกร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเปXนผู3ควบคุมหรือครอบครองข3อมูล

ส Wวนบ ุคคลของข 3าพเจ 3า เป �ดเผย และ/หร ือแลกเปล ี ่ยนข 3อม ูลส Wวนบ ุคคลของข 3าพเจ 3าให 3แกW  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH เพื่อการให3กู3ยืม การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได3 ตามวัตถุประสงคHของ

กองทุนเงินให3กู3ยืมเพื่อการศึกษา 

3. ข 3าพเจ 3าจะไม W เพ ิกถอนการให 3ความย ินยอมตามหนังส ือน ี ้  เว 3นแต Wจะได 3ร ับความเห ็นชอบจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรHเปXนลายลักษณHอักษร 

4. ให3ถือวWาคูWฉบับและบรรดาสำเนาภาพถWาย ข3อมูลอิเล็กทรอนิกสH หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือ ให3

ความยินยอมฉบับนี้โดยการถWายสำเนาถWายภาพ หรือบันทึกไว3ไมWวWาในรูปแบบใดๆ เปXนหลักฐาน ในการให3

ความยินยอมของข3าพเจ3าเชWนเดียวกัน 

5. ข3าพเจ3าได3อWานและเข3าใจข3อความในหนังสือให3ความยินยอมในการเป�ดเผยข3อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล3ว จึงได3

ลงลายมือชื่อไว3เปXนหลักฐาน ณ วัน เดือน ปN ที่ระบุข3างต3น 

 

 

     ลงชื่อ................................................................ผู3ให3ความยินยอม 

     (      ) 
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หมายเหต ุข3าพเจ3าได3แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให3แทนบัตร

ประจำตัวประชาชน พร3อมรับรองสำเนาถูกต3องแนบท3ายหนังสือนี้ด3วย 




