ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
………………….
ตามที่ ก องทุ นเงินให้ กู้ ยืม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก กับ รายได้ ในอนาคต (กรอ.) ประจํ าปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๐ ได้จัดสรรวงเงินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงิน
เพื่อใช้ในการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารดํ าเนิ นการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ กู้ ยื มเงิน เพื่ อ การศึ ก ษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ
๑. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กําลังศึกษาตามคณะที่กําหนดดังนี้
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
๒. เป็นนักศึกษาซึ่งเคยกู้ยืมเงิน หรือไม่เคยกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)
๓. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
๔. รายได้บิดา-มารดา โดยไม่หักหนี้สิน
๔.๑ รายได้ผู้ปกครองรวมแล้ว ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาทต่อปี สามารถกู้ยืมค่าเล่าเรียน
และค่าครองชีพเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท
๔.๒ รายได้ผู้ปกครองรวมกันมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐.-บาทต่อปี กู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
เท่านั้น
๕. ไม่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
๖. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ (คะแนนเฉลี่ยล่าสุด/ภาคล่าสุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๗. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๘. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-๒หลักฐานประกอบใบสมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
๑. แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.lampang.tu.ac.th หรือสําเนาเอกสารได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น ๑
อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น
๒. แบบคําขอกู้ยืมที่ได้ยื่นคําขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ใน www.studentloan.or.th
๓. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จํานวน ๑ ชุด
๔. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จํานวน ๑ ชุด
(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่เคยขอกู้ยืมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
๕. สําเนา GRADE REPORT หรือ TRANSCRIPT จํานวน ๑ ชุด
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๐) ใช้หลักฐานผลการเรียนมัธยมตอนปลาย
๖. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่ต้องแนบ)
๗. สําเนาสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ
(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้กู้ยืมรายเก่า)
๘. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือแสดงรายการเงินเดือน ที่หน่วยงาน
ออกให้สําหรับผู้ปกครองที่ทํางานประจํา
๙. หนังสือรับรองรายได้ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ และ
รับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีใช้แบบฟอร์มรับรองรายได้)
๑๐. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา หรือ บริการสาธารณะ และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๖
กิจกรรม หรือ ๓๖ ชั่วโมง (เฉพาะนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
๑๑. สําเนาสมุดคู่ฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย จํานวน ๑ ชุด
สถานที่รับสมัคร
นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา o๙.oo - ๑๖.oo น. (ไม่ เว้ น วั น หยุ ด ราชการ) ที่ ฝ่ า ยการนั ก ศึ ก ษา ห้ อ ง ๔๑๒๖ ชั้ น ๑ อาคาร
อเนกประสงค์ แ ละสนามกี ฬ าในร่ม มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ลําปาง ทั้ งนี้ เอกสารหลั ก ฐานประกอบ
ใบสมัครไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร

-๓ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๖๐ ณ บอร์ ด หมวดบริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา อาคาร
อเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม และบอร์ดคณะ มธ.ศูนย์ลําปาง และทาง www.lampang.tu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม )
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลําปาง
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

