
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

คณะบริหารธุรกิจ   

กําหนดการงานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) 

ภาคเรียนที่ 1/2558 
 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะบริหารธุรกิจ   

กําหนดการงานกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) 

ภาคเรียนท่ี 1/2558  สําหรับผูกู “รายเกาสถานศึกษาเดิม”  (ผูกูรายเกาท่ีเล่ือนช้ันป) 

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
1.นักศึกษาบันทึกแบบคํายืนยัน 
การขอกูยืมเงิน 

ตั้งแตบัดนี้ 
จนถึง  17  สิงหาคม  2558 

 

1.1 บันทึกแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงิน ผานระบบ  e-Studentloan          
(http:www.studentloan.or.th/) 

1.2 Print  แบบคํายืนยันการขอกูยืมเงิน ใหเนื้อหาท้ังหมดอยูในหนาเดียวกัน  จํานวน 1 แผน 
2.นักศึกษาจัดสงแบบคํายืนยัน 
การขอกูยืมเงินใหกับงานกยศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18  สิงหาคม  2558 
ภาคปกต ิ

รอบเชา  09.00-12.00 น. 
รอบบาย 13.00-15.000 น. 

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ  
ชั้น 6 อาคาร 90 ป  

 
ภาคสมทบ,ภาคพิเศษ 

เวลา 16.30-18.00 น. 
ณ  หอง  L 303 อาคารพรอมมงคล 

 

2.1 นักศึกษาจัดสงแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงิน    จํานวน 1 แผน  
     (ท่ีดําเนินการจากขอ 1.2) 
2.2 ใบแจงชําระเงินคาลงทะเบียน      จํานวน  1  แผน 
      (นักศึกษาไมตองชําระเงินคาลงทะเบียน และควรสําเนาเก็บไวเพ่ือใชประกอบการ  
      ตรวจสอบยอดเงินในข้ันตอนท่ี  3) 
2.3  ใบรายงานผลการเรียน      จํานวน  1  แผน   
      (เกรดเฉล่ียสะสม GPA  ไมนอยกวา  2.00) 
2.4 หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม (กยศ.102)    จํานวน  1  แผน   
     สําเนาบัตรขาราชการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   จํานวน  1 แผน 
  กรณีท่ีผูรับรองรายไดของนักศึกษาเขียนผิด  ใหขีดฆาและเซ็นช่ือกํากับ
หามใชน้ํายาลบคําผิด  โดยเด็ดขาด) 
2.5 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา (กยศ.103)  จํานวน  1 แผน 
2.6 หนังสือบันทึกการเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงจิตอาสา  ปการศึกษา 2/2557  
        จํานวน  1  แผน 
2.7 หนังสือแจงสถานะการทํางานในระหวางการศึกษา (กยศ.101-5) จํานวน  1  แผน 
     (เฉพาะนักศึกษาภาคสมทบและภาคพิเศษ)  นักศึกษาไมเปนผูท่ีทํางานประจําในระหวาง
การศึกษา 

*เอกสารตั้งแตขอ 2.1-2.7 ควรจัดเตรียมใหพรอมกอนสง*   
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สําหรับผูกู “รายเกาสถานศึกษาเดิม” (ผูกูรายเกาท่ีเล่ือนช้ันป)  

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
3.นักศึกษาตรวจสอบยอดเงิน 
 

21  สิงหาคม  2558  
 

นักศึกษาตองเขาตรวจสอบยอดเงิน ผานระบบ  e-Studentloan      
(หากนักศึกษาไมดําเนินการ งานกยศ.จะไมสามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไปได  ข้ันตอน
การตรวจสอบยอดเงิน  นักศึกษาสามารถดูไดจากทายกําหนดการนี้) 

4.นักศึกษาลงนามในแบบยืนยัน
จํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ 
 

17  กันยายน  2558 
ภาคปกติ 

เวลา  09.00-12.00 น. 
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติ

วงศ  ชั้น 6 อาคาร 90 ป 
ภาคสมทบ,ภาคพิเศษ 

เวลา 16.30-18.00 น. 
ณ  หอง  L 303  

อาคารพรอมมงคล 

นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ   จํานวน  2  ชุด 
(หามนักศึกษาใชน้ํายาลบคําผิด)  
 

*เจาหนาท่ีจัดเตรียมแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนใหกับนักศึกษา* 

  หมายเหตุ 

• ไมอนุญาตใหนักศึกษาจัดสงเอกสารแทนผูอ่ืน นอกจากมีเหตุอันควร โดยใหแจงเจาหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร 

• ขอใหนักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอน ตามวันและเวลาอยางเครงครัด  นักศึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการ หรือจัดสงเอกสารไดตามกําหนดเวลาท้ัง 4 ข้ันตอน  
ถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การกูยืมในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 

• นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ จะตองแตงกายดวยชุดนักศึกษาท่ีถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  นักศึกษาภาคสมทบ จะตองแตงกายดวยชุดสุภาพ  

• กรณีท่ีเขียนผิด  ใหขีดฆาและเซ็นชื่อกํากับ  หามใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด 

• นักศึกษาท่ีตองการจะกูยืมในภาคการศึกษาถัดไป จะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม  GPA  ไมนอยกวา  2.00 

• นักศึกษามีขอสงสัย สอบถามไดท่ี งานกยศ. โทรศัพท 0-2665-3555 ตอ 2402 หรือ www.bus.rmutp.ac.th  และ  www.facebook.com/sl.bus.rmutp 

• กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

http://www.facebook.com/sl.bus.rmutp


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ 

 กําหนดการงานกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) 

ภาคเรียนท่ี 1/2558  สําหรับผูกู “รายเกายายสถานศึกษา” (ผูกูรายเกาท่ีเปล่ียนระดับการศึกษา หรือเปล่ียนสถานศึกษา) 

 

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
1.นักศึกษาบันทึก 
แบบคําขอกูยืมเงิน 

ตั้งแตบัดนี้ 
จนถึง  18  สิงหาคม  2558 

1.1 บันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน ผานระบบ  e-Studentloan       
 (http:www.studentloan.or.th/) 

1.2 Print  แบบคําขอกูยืมเงิน ใหเนื้อหาท้ังหมดอยูในหนาเดียวกัน จํานวน 1 แผน 
1.3 กรอกแบบฟอรม กยศ.101-1-101-6 , กยศ.102 และ กยศ.103  ใหถูกตองครบถวน 
 
 
 

2. นักศึกษาจัดสง 
แบบคําขอกูยืมเงินใหกับงานกยศ. 

19  สิงหาคม  2558 
นักศึกษาภาคปกติ 

เวลา  09.00-12.00 น. 
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ  

ชั้น 6 อาคาร 90 ป 
 

นักศึกษาภาคสมทบ,ภาคพิเศษ 
เวลา 16.30-18.00 น. 

ณ  หอง  L 303 อาคารพรอมมงคล 
 

2.1 นักศึกษาจัดสงแบบคําขอกูยืมเงิน     จํานวน 1 แผน  
     (ท่ีดําเนินการจากขอ 1.2) 
2.2 ใบแจงชําระเงินคาลงทะเบียน      จํานวน  1  แผน 
     (นักศึกษาควรสําเนาเก็บไวเพ่ือใชประกอบการตรวจสอบยอดเงินในข้ันตอนท่ี  4) 
2.3 แบบฟอรม กยศ.101-1-101-6 , กยศ.102 และ กยศ.103  ท่ีกรอกขอมูลถูกตองแลว 
        จํานวน 1 ชุด 
 
 
**โดยงานกยศ.จะมอบเอกสารใหกับนักศึกษา ดังนี้ 
1. หนังสือคํ้าประกัน (กรณีผูคํ้าอยูตางจังหวัด)  
2. ใบรายการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ท่ีใชประกอบการพิจารณา 
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สําหรับผูกู “รายเกายายสถานศึกษา” (ผูกูรายเกาท่ีเปล่ียนระดับการศึกษา หรือเปล่ียนสถานศึกษา) 

 

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
3.1 การดําเนินการของผูคํ้า
ประกัน  กรณี  มีภูมิลําเนาอยู
กรุงเทพและปริมณฑล 
 

25  กันยายน  2558 
นักศึกษาภาคปกติ 

รอบเชา  09.00-12.00 น. 
รอบบาย 13.00-15.000 น. 

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ  
ชั้น 6 อาคาร 90 ป 

 
นักศึกษาภาคสมทบ,ภาคพิเศษ 

เวลา 16.30-18.00 น. 
ณ  หอง  L 303  

อาคารพรอมมงคล 

3.1.1 นักศึกษาจะตอง  Print  สัญญา  ผานระบบ  e-Studentloan  
        โดยจะตองจัดพิมพแบบ หนา+หลัง จํานวน  2  ชดุ  (หามนักศึกษาใชน้ํายาลบคําผิด   
โดยเด็ดขาด) 
3.1.2 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพและปริมณฑล 
        จะตองนําผูค้ําประกันมาลงนามในสัญญา ท่ีคณะบริหารธุรกิจ ตามวันและเวลาท่ี
กําหนด 
3.1.3 นักศึกษาจะตองสงเอกสารตามใบตรวจสอบ/หลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณา 
 

3.2 การดําเนินการของผูคํ้า
ประกัน  กรณีมีภูมิลําเนาอยู
ตางจังหวัด 
 

2  ตุลาคม  2558  
เวลา 09.00-17.00 น. 

ณ  หอง  L 303  
อาคารพรอมมงคล 

 

3.2.1 นักศึกษาจะตอง  Print  สัญญา  ผานระบบ  e-Studentloan  
        โดยจะตองจัดพิมพแบบ หนา+หลัง จํานวน  2  ชดุ  (หามนักศึกษาใชน้ํายาลบคําผิด
โดยเด็ดขาด) 
3.2.2 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดจะตองจัดสงเอกสารท่ีผูคํ้าประกันลงนามแลว   
3.2.3 นักศึกษาจะตองสงเอกสารตามใบตรวจสอบ/หลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณา 
 

4. นักศึกษาตรวจสอบยอดเงิน 
 

2  ตุลาคม  2558  
  

นักศึกษาตองเขาตรวจสอบยอดเงิน ผานระบบ  e-Studentloan      
(หากนักศึกษาไมดําเนินการ งานกยศ.จะไมสามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไปได   ข้ันตอน
การตรวจสอบยอดเงิน  นักศึกษาสามารถดูไดจากทายกําหนดการนี้) 
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สําหรับผูกู “รายเกายายสถานศึกษา” (ผูกูรายเกาท่ีเปล่ียนระดับการศึกษา หรือเปล่ียนสถานศึกษา) 

 

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
5. นักศึกษาลงนามในแบบยืนยัน
จํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ 
 

15  ตุลาคม  2558 
ภาคปกติ 

เวลา  09.00-12.00 น. 
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ  

ชั้น 6 อาคาร 90 ป 
ภาคสมทบ,ภาคพิเศษ 

เวลา 16.30-18.00 น. 
ณ  หอง  L 303  

อาคารพรอมมงคล 
 

นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ   จํานวน  2  ชุด 
(หามนักศึกษาใชน้ํายาลบคําผิด  โดยเด็ดขาด)  
 

*เจาหนาท่ีจัดเตรียมแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนใหกับนักศึกษา* 

หมายเหตุ 

• ไมอนุญาตใหนักศึกษาจัดสงเอกสารแทนผูอ่ืน นอกจากมีเหตุอันควร โดยใหแจงเจาหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร 

• ขอใหนักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอน ตามวันและเวลาอยางเครงครัด  นักศึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการ หรือจัดสงเอกสารไดตามกําหนดเวลาท้ัง 5 ข้ันตอน  
ถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การกูยืมในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 

• นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ จะตองแตงกายดวยชุดนักศึกษาท่ีถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  นักศึกษาภาคสมทบ จะตองแตงกายดวยชุดสุภาพ  

• กรณีท่ีเขียนผิด  ใหขีดฆาและเซ็นชื่อกํากับ  หามใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด 

• นักศึกษาท่ีตองการจะกูยืมในภาคการศึกษาถัดไป จะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม  GPA  ไมนอยกวา  2.00 

• นักศึกษามีขอสงสัย สอบถามไดท่ี งานกยศ. โทรศัพท 0-2665-3555 ตอ 2402 หรือ www.bus.rmutp.ac.th  และ  www.facebook.com/sl.bus.rmutp 

• กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

http://www.facebook.com/sl.bus.rmutp


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะบริหารธุรกิจ   

กําหนดการงานกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.)  

ภาคเรียนท่ี 1/2558  สําหรับผูกู “รายใหม” 

 

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
1. ลงทะเบียนและบันทึก 
คําขอกูยืมเงิน 

ตั้งแตบัดนี้ 
จนถึง  31 สิงหาคม   2558 

1.1 นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสผานลวงหนา (Pre-Register) ผานระบบ  e-Studentloan      
1.2 บันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน ผานระบบ  e-Studentloan       
     (http:www.studentloan.or.th/) และรอผลการอนุมัติ 1 วัน 
1.3 Print  แบบคําขอกูยืมเงิน ใหเนื้อหาท้ังหมดอยูในหนาเดียวกัน จํานวน 1 แผน 
1.4 กรอกแบบฟอรม กยศ.101-1-101-8 , กยศ.102 และ กยศ.103  ใหถูกตองครบถวน 

2. ตรวจสอบความถูกตอง 2  กันยายน  2558 
ภาคปกต ิ

เวลา  09.00-12.00 น. 
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ  

ชั้น 6 อาคาร 90 ป 

ภาคสมทบ,ภาคพิเศษ 
เวลา 16.30-18.00 น. 

ณ  หอง  L 303 
อาคารพรอมมงคล 

ใหนักศึกษาจัดสงเอกสารใหงาน กยศ. ตรวจสอบความถูกตอง ดังตอไปนี้ 
2.1 แบบฟอรม กยศ.101-1-101-8 , กยศ.102 และ กยศ.103  ท่ีกรอกขอมูลถูกตองแลว 
        จํานวน  1  ชุด 
2.2 ใบรายงานผลการศึกษา     จํานวน  1  แผน 
2.3 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  (ถามี) 
 
  

3. สัมภาษณ 8  กันยายน  2558 
เวลา 08.00 – 11.00 น. 

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ  
ชั้น 6 อาคาร 90 ป 

*นักศึกษาลงทะเบียนรับบัตรคิว
เวลา  07.30 -08.00  น.* 

ใหนักศึกษาจัดเตรียมเอกสารท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองแลวในข้ันท่ี  2  เพ่ือเขารับการ
สัมภาษณ ตามวันเวลา และสถานท่ีกําหนด 
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สําหรับผูกู “รายใหม” 

 

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
4.  ประกาศรายชื่อผูผาน 
การสัมภาษณ  
 

 23  กันยายน  2558 
เวลา  09.30 น. 

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ 
ชั้น 6  อาคาร 90 ป 

 
 
 

 ประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ   
 
 

5. นักศึกษาจัดสงแบบคําขอกูยืม
เงินใหกับงานกยศ. 
 

  23  กันยายน  2558 
เวลา  09.30 

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ 
ชั้น 6  อาคาร 90 ป 

 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถูกตองในการจัดเก็บเอกสาร ขอใหจัดเรียงเอกสารตามลําดับ ดังนี้ 
5.1 แบบคําขอกูยืมเงิน       จํานวน 1 แผน  
(ท่ีดําเนินการจากขอ 1.3) 
5.2 ใบแจงชําระเงินคาลงทะเบียน      จํานวน  1  แผน 
(นักศึกษาควรสําเนาเก็บไวเพ่ือใชประกอบการตรวจสอบยอดเงินในข้ันตอนท่ี  9) 
5.3 แบบฟอรม กยศ.101-1-101-8 , กยศ.102 และ กยศ.103  ท่ีกรอกขอมูลถูกตองแลว  
        จํานวน  1  ชุด 
 
**โดยงานกยศ.จะมอบเอกสารใหกับนักศึกษา ดังนี้** 
1. หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา   
2. หนังสือคํ้าประกัน (กรณีผูคํ้าอยูตางจังหวัด)  
3. ใบรายการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ท่ีใชประกอบการพิจารณา 
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สําหรับผูกู “รายใหม” 

 

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
6. เปดบัญชีธนาคาร 
 

23  กันยายน  2558 
เวลา 11.00 น. 

 ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ 
ชั้น 6  อาคาร 90 ป 

นักศึกษาท่ีผานการสัมภาษณใหดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย โดยขอให
จัดเตรียมเอกสารตามลําดับ ดังนี้ 
6.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน  1  แผน 
6.2 หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา   

7.รับสมุดบัญชีธนาคาร  28  กันยายน  2558 
เวลา 11.00-11.30 น. 

ณ หอง L 303อาคารพรอมมงคล 

นักศึกษารับสมุดเงินฝาก และบัตร ATM ท่ีดําเนินการเปดบัญชีไวกับธนาคารกรุงไทย 
 

8.1 การดําเนินการของผูคํ้า
ประกัน 
กรณี  มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
 

2  ตุลาคม  2558 
นักศึกษาภาคปกติ 

รอบเชา  09.00-12.00 น. 
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ  

ชั้น 6 อาคาร 90 ป 
นักศึกษาภาคสมทบ,ภาคพิเศษ 

เวลา 16.30-18.00 น. 
ณ หอง L 303 อาคารพรอมมงคล 

8.1.1 นักศึกษาจะตอง  Print  สัญญา  ผานระบบ  e-Studentloan  
        โดยจะตองจัดพิมพแบบ หนา+หลัง จํานวน  2  ชดุ  (หามนักศึกษาใชน้ํายาลบคําผิด 
โดยเด็ดขาด) 
8.1.2 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพและปริมณฑล 
        จะตองนําผูค้ําประกันมาลงนามในสัญญา ท่ีคณะบริหารธุรกิจ ตามวันและเวลาท่ี
กําหนด 
8.1.3 นักศึกษาจะตองสงเอกสารตามใบตรวจสอบ/หลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณา 
 

8.2 การดําเนินการของผูคํ้า 
กรณี  มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด 
 

9  ตุลาคม  2558  
เวลา 09.00-17.00 น. 

ณ  หอง  L 303  
อาคารพรอมมงคล 

 

8.2.1 นักศึกษาจะตอง  Print  สัญญา  ผานระบบ  e-Studentloan  
        โดยจะตองจัดพิมพแบบ หนา+หลัง จํานวน  2  ชดุ  (หามนักศึกษาใชน้ํายาลบคําผิด
โดยเด็ดขาด) 
8.2.2 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด  จะตองจัดสงเอกสารท่ีผูคํ้าประกันลงนามแลว   
8.2.3 นักศึกษาจะตองสงเอกสารตามใบตรวจสอบ/หลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณา 
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สําหรับผูกู “รายใหม” 

 

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
9. นักศึกษาตรวจสอบยอดเงิน 
 

13 ตุลาคม 2558 
 

นักศึกษาตองเขาตรวจสอบยอดเงิน ผานระบบ  e-Studentloan      
(หากนักศึกษาไมดําเนินการ งานกยศ.จะไมสามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไปได  ข้ันตอน
การตรวจสอบยอดเงิน  นักศึกษาสามารถดูไดจากทายกําหนดการนี้) 

10. นักศึกษาลงนามในแบบยืนยัน
จํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ 
 

20  ตุลาคม  2558 
ภาคปกต ิ

เวลา  09.00-11.00 น. 
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ  

ชั้น 6 อาคาร 90 ป 
ภาคสมทบ,ภาคพิเศษ 

เวลา 16.30-18.00 น. 
ณ หอง L 303 อาคารพรอมมงคล 

นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ  จํานวน  2  ชุด 
(หามนักศึกษาใชน้ํายาลบคําผิด  โดยเด็ดขาด)  
 

*เจาหนาท่ีจัดเตรียมแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนใหกับนักศึกษา* 

หมายเหตุ 

• ไมอนุญาตใหนักศึกษาจัดสงเอกสารแทนผูอ่ืน นอกจากมีเหตุอันควร โดยใหแจงเจาหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร 

• ขอใหนักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอน ตามวันและเวลาอยางเครงครัด  นักศึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการ หรือจัดสงเอกสารไดตามกําหนดเวลาท้ัง 10 ข้ันตอน ถือวา
นักศึกษาสละสิทธิ์การกูยืมในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 

• นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ จะตองแตงกายดวยชุดนักศึกษาท่ีถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  นักศึกษาภาคสมทบ จะตองแตงกายดวยชุดสุภาพ  

• กรณีท่ีเขียนผิด  ใหขีดฆาและเซ็นชื่อกํากับ  หามใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด 

• นักศึกษาท่ีตองการจะกูยืมในภาคการศึกษาถัดไป จะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม  GPA  ไมนอยกวา  2.00 

• นักศึกษามีขอสงสัย สอบถามไดท่ี งานกยศ. โทรศัพท 0-2665-3555 ตอ 2402 หรือ www.bus.rmutp.ac.th  และ  www.facebook.com/sl.bus.rmutp 

• กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

http://www.facebook.com/sl.bus.rmutp


 

  
    

 
 

 

 

 

 

 

 


