
ระดับ ปริญญาตรี
กําหนดการงานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

ภาคเรียนที่ 1/2559
สําหรับผูกู “รายเกายายสถานศึกษา”



ภาคเรียนท่ี 1/2559 สําหรับผูกู “รายเกายายสถานศึกษา”

ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ
1. บันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน ตั้งแตบัดนี้

จนถึงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2559
นักศึกษาบันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน ผานระบบ e-Studentloan
1.1 Print แบบคําขอกูยืมเงิน ผานระบบ e-Studentloan 1 แผน

(ใหเนื้อหาท้ังหมดอยูในหนาเดียวกัน)
1.2 กรอกแบบฟอรม กยศ.101-1-101-8 1  ชุด
1.3 กรอกแบบฟอรม กยศ.102 หรือสลิปเงินเดือน 1  แผน
1.4 กรอกแบบฟอรม กยศ.103 1  แผน

2.สงเอกสาร เพ่ือแสดงความ
ประสงคจะขอกูในภาคเรียนท่ี
1/2559 สงครั้งท่ี 1

2 สิงหาคม  2559
เวลา 09.00 – 10.00 น.

ณ  หอง R 101 อาคารมงคลอาภา

นักศึกษาจัดสงเอกสารใหงานกองทุนฯ
2.1 แบบคําขอกูยืมเงิน ผานระบบ e-Studentloan 1  แผน
2.2  ใบแจงชําระคาลงทะเบียนหรือใบเสร็จรับเงิน (สําเนา) 1  แผน

**หมายเหตุ** นักศึกษาคนใดท่ีสงเอกสารลาชา หากมีเงินจัดสรรไมเพียงพอ นักศึกษาจะ
ไดรับการจัดสรรเงินในรอบท่ี 2 หรือ อาจจะไมไดรับการจัดสรรเงินตอไป
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3. สัมภาษณกับอาจารยท่ี
ปรึกษา/หัวหนาสาขาวิชา

ระหวางวันท่ี
17-24  สิงหาคม  2559

ณ หองพักอาจารยแตละสาขาวิชา

ใหนักศึกษาเขารับการสัมภาษณกับอาจารยท่ีปรึกษา/หัวหนาสาขาวิชา โดยนักศึกษาจัดเตรียม
เอกสาร  ดังตอไปนี้
3.1 แบบคําขอกู กยศ.101-1-101-6 1  ชุด
3.2 แบบคําขอกู กยศ.101-7-101-8  (1 ชุด)  และสําเนาผูรับรองท่ีอยูอาศัย 1 แผน
3.3  หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม กยศ.102 1 แผน
และสําเนาผูรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม หรือสลิปเงินเดือน 1 แผน
3.4  ใบรายงานผลการศึกษา 1 แผน
3.5  เอกสารภาระหนี้สินของครอบครัว  เชน หลักฐานการกูยืมเงินจากธนาคาร  หนี้บัตรเครดิต
หนี้นอกระบบ ฯลฯ
3.6 แบบบันทึกการเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงจิตอาสา ปการศึกษา 2558 หรือแฟมสะสม
ผลงาน (Portfolio) / Transcript กิจกรรม
3.7 แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา/หัวหนาสาขาวิชา กยศ.103 1 แผน

**หมายเหตุ** เอกสาร กยศ.103  มอบใหกับอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อนําเสนอหัวหนา
สาขาวิชา สวนเอกสารในหัวขอท่ี  3.1-3.6  สงใหกับงานกองทุนฯ ท้ังหมด



4.สงเอกสารอ่ืน ๆ สงครั้งท่ี 2 25  สิงหาคม  2559
เวลา 09.00 -11.00 น.

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป

นักศึกษาสงเอกสารใหงานกองทุนฯ ตามใบรับเอกสารและจัดเรียงเอกสาร ดังตอไปนี้
4.1 แบบคําขอกู กยศ.101-1-101-6 1  ชุด
4.2 แบบคําขอกู กยศ.101-7-101-8  (1 ชุด)  และสําเนาผูรับรองท่ีอยูอาศัย 1 แผน
4.3  หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม กยศ.102 1 แผน
และสําเนาผูรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม หรือสลิปเงินเดือน 1 แผน
4.4  ใบรายงานผลการศึกษา 1 แผน
4.5  เอกสารภาระหนี้สินของครอบครัว  เชน หลักฐานการกูยืมเงินจากธนาคาร  หนี้บัตรเครดิต
หนี้นอกระบบ ฯลฯ
4.6 แบบบันทึกการเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงจิตอาสา ปการศึกษา 2558 หรือแฟมสะสม
ผลงาน (Portfolio) / Transcript กิจกรรม

5.จัดพิมพสัญญา ผานระบบ
e-Studentloan

2-11  กันยายน 2559 นักศึกษา Print สัญญา ผานระบบ e-Studentloan นักศึกษาจัดพิมพแบบ หนา+หลัง
(สัญญามี 4 หนา) 2  ชุด

5.1 การดําเนินการของ
ผูคํ้าประกัน
กรณี  มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพ
และปริมณฑล

12  กันยายน 2559
รอบท่ี 1 09.00-09.30 น.
รอบท่ี 2 09.30-10.00 น.
รอบท่ี 3 10.00-10.30 น.

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป

5.1.1 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพและปริมณฑล จะตองนําผูคํ้าประกันมาลงนามใน
สัญญา ท่ีคณะบริหารธุรกิจ ตามวันและเวลาท่ีกําหนด
5.1.2 นักศึกษาจะตองสงเอกสารตามใบตรวจสอบ/หลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณา



5.2 การดําเนินการของ
ผูคํ้าประกัน
กรณี  มีภูมิลําเนาอยู
ตางจังหวัด

14 กันยายน 2558
เวลา 09.00-18.00 น.

ณ  หอง L 303
อาคารพรอมมงคล

5.2.1 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด จะตองจัดสงสัญญาท่ีผูคํ้าประกันลงนามแลว
5.2.2 นักศึกษาจะตองสงเอกสารตามใบตรวจสอบ/หลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณา

6. นักศึกษาตรวจสอบ
ยอดเงิน

19 กันยายน 2559 นักศึกษาตองเขาตรวจสอบยอดเงิน ผานระบบ e-Studentloan

**หมายเหตุ** หากนักศึกษาไมดําเนินการ งานกยศ.จะไมสามารถดําเนินการในข้ันตอน
ตอไปได

7. นักศึกษาลงนามในแบบ
ยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและ
คาครองชีพ

30 กันยายน 2559
เวลา 09.00-10.30 น.

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป

นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ จํานวน  2  ชุด

***หมายเหตุ***
 ไมอนุญาตใหนักศึกษาจัดสงเอกสารแทนผูอ่ืน นอกจากมีเหตุอันควร โดยใหแจงเจาหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร
 ขอใหนักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอน ตามวันและเวลาอยางเครงครัด นักศึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการ หรือจัดสงเอกสารไดตามกําหนดเวลาท้ัง 7 ข้ันตอน

ถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การกูยืมในภาคการศึกษาท่ี 1/2559
 นักศึกษาจะตองแตงกายดวยชุดนักศึกษาท่ีถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
 นักศึกษาท่ีตองการจะกูยืมในปการศึกษาถัดไป จะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม GPA ไมต่ํากวา 2.00
 นักศึกษาตองเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงจิตอาสา ปการศึกษาจํานวน 36 ชั่วโมง (เทอมละ 18 ชั่วโมง) จนสําเร็จการศึกษา
 นักศึกษามีขอสงสัย สอบถามไดท่ี งานกยศ. โทรศัพท 0-2665-3555 ตอ 2402 หรือ www.bus.rmutp.ac.th และ www.facebook.com/sl.bus.rmutp
 กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม




