ระดับ ระดับปริญญาตรี , ปวช.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
กําหนดการงานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)
ภาคเรียนที่ 1/2561 สําหรับผูกู “รายใหม”

ภาคเรียนที่ 1/2561 สําหรับผูกู “รายใหม”
ขั้นตอน
วัน/เวลา
1. บันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน
ตั้งแตบัดนี้ถึง 30 มิ.ย.2561
2. สงเอกสาร ครั้งที่ 1

9 ก.ค.2561
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป

รายละเอียดการดําเนินการ
ทําการ Pre-Register เพื่อรับรหัสผาน ระบบ e-Studentloan
และบันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน
นักศึกษากรอกแบบฟอรม และจัดเรียงเอกสารตามที่กองทุนฯ กําหนด เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง โดยนักศึกษาเรียงเอกสาร ตามใบรับเอกสาร ดังตอไปนี้
2.1 แบบคําขอกูยืมเงิน ผานระบบ e-Studentloan
1 แผน
2.2 ใบแจงชําระคาลงทะเบียน/หรือใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน (สําเนา)
1 แผน
2.3 แบบคําขอกู กยศ.กรอ.101-1-101-6
2.4 แบบคําขอกู กยศ.กรอ.101-7-101-8 และสําเนาผูรับรองที่อยูอาศัย (1 แผน)
2.5 หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม กยศ./กรอ.102 และสําเนาผูรับรองรายได
ครอบครัวของผูกูยืม (1 แผน) หรือใบสรุปยอดเงินเดือนที่ไดรับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) ใช
เอกสารฉบับจริง หามถายเอกสารมาสง
2.6 แบบประเมินความคิดเห็นอาจารยที่ปรึกษา
2.7 ใบรายงานผลการศึกษา (สําเนา 1 แผน)
2.8 แฟมสะสมผลงาน Portfolio/Transcript กิจกรรม (สําเนา 2 กิจกรรมขึ้นไป)
**หมายเหตุ** แฟมผลงานของนักศึกษา จะตองมีกิจกรรมที่บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
ชุมชน สังคมหรือสาธารณะ
2.9 เอกสารภาระหนี้สินของครอบครัว เชน หลักฐานการกูยืมเงินจากธนาคาร หนี้บัตรเครดิต
หนี้นอกระบบ ฯลฯ (สําเนาจํานวน 1 ชุด)

3. สัมภาษณกับ
คณะกรรมการกลาง

4. ประกาศรายชื่อผูผาน
การสัมภาษณ และรายงานตัว

5. เปดบัญชีธนาคาร

19 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป
6 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป

6 สิงหาคม 2561
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป

นักศึกษาเขารับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการกลาง ตามวันเวลา และสถานที่กําหนด
** หมายเหตุ** นักศึกษารับบัตรคิว เวลา 08.30-09.00 น.

ประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ และประชุมนักศึกษาที่ผานการสัมภาษณ
งานกยศ.จะมอบเอกสารใหกับนักศึกษา ดังนี้
4.1 หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.2 หนังสือค้ําประกัน (กรณีผูค้ําอยูตางจังหวัด)
4.3 ใบรายการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ที่ใชประกอบการพิจารณา
**หมายเหตุ** นักศึกษาคนใดที่ไมมารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนด
งานกยศ.จะถือวา นักศึกษาสละสิทธิ์การกูยืมในภาคการศึกษาที่ 1/2561 งานกยศ.จะเรียก
ผูผานการสัมภาษณในคิวถัดไป
นักศึกษาที่ผานการสัมภาษณใหดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย ทุกสาขา โดยขอใหจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
5.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1 แผน
5.2 หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 1 แผน
**หมายเหตุ** หากนักศึกษาไมเปดบัญชีธนาคาร นักศึกษาจะไมสามารถ Print สัญญา
ผานระบบ e-Studentloan ได

6.จัดพิมพสัญญา ผานระบบ
e-Studentloan

7 สิงหาคม 2561

นักศึกษา Print สัญญา ผานระบบ e-Studentloan นักศึกษาจัดพิมพแบบ หนา+หลัง
(สัญญามี 6 หนา)
2 ชุด

6.1 การดําเนินการของ
ผูค้ําประกัน
กรณี มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพ
และปริมณฑล

9 สิงหาคม 2561
รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 09.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 09.30 - 10.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 10.00 - 10.30 น.
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป
15 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ ฝายกิจการนักศึกษา หอง L303
อาคารพรอมมงคล

นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพและปริมณฑล นําผูค้ําประกันมาลงนามในสัญญา
ที่คณะบริหารธุรกิจ พรอมสงเอกสารตามใบตรวจสอบ/หลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณา

6.2 การดําเนินการของ
ผูค้ําประกัน
กรณี มีภูมิลําเนาอยู
ตางจังหวัด
7. นักศึกษาตรวจสอบ
ยอดเงิน

17 สิงหาคม 2561

นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด สงสัญญาที่ผูค้ําประกันลงนามแลว พรอมทั้งเอกสารตาม
ใบตรวจสอบ/หลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณา

นักศึกษาตรวจสอบยอดเงิน ผานระบบ e-Studentloan
**หมายเหตุ**
1. นักศึกษาที่ไมประสงคกูคาเลาเรียน ไมตองดําเนินการในขั้นตอนนี้
2. นักศึกษาที่ประสงคกูคาเลาเรียน นักศึกษาตองดําเนินการในขั้นตอนนี้ หากไม
ดําเนินการ งานกยศ.ไมสามารถจัดพิมพแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนฯ ใหกับนักศึกษาได

8. นักศึกษาลงนามในแบบ
ยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและ
คาครองชีพ

23 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.00 น.
หองประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร)
อาคารมงคลอาภา ชั้น 2

นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ จํานวน 2 ชุด

***หมายเหตุ***
 ไมอนุญาตใหนักศึกษาจัดสงเอกสารแทนผูอื่น นอกจากมีเหตุอันควร โดยใหแจงเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร
 ขอใหนักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ตามวันและเวลาอยางเครงครัด นักศึกษาที่ไมสามารถดําเนินการ หรือจัดสงเอกสารไดตามกําหนดเวลาทั้ง 8 ขั้นตอน
ถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การกูยืมในภาคการศึกษาที่ 1/2561
 นักศึกษาจะตองแตงกายดวยชุดนักศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
 นักศึกษาที่ตองการจะกูยืมในปการศึกษาถัดไป จะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม GPA ไมต่ํากวา 2.00
 นักศึกษาตองเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มุงจิตอาสา จํานวน 36 ชั่วโมง (เทอมละ 18 ชั่วโมง) จนสําเร็จการศึกษา
 นักศึกษามีขอสงสัย สอบถามไดที่ งานกยศ. โทรศัพท 0-2665-3555 ตอ 2402 หรือ www.bus.rmutp.ac.th และ www.facebook.com/sl.bus.rmutp
 กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

