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กําหนดการงานกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนกัศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนกัศึกษาในสาขาที่เปนความตองการหลักฯ (กรอ.เดิม)

ภาคเรียนที่ 1/2562 สําหรับผูกู “รายใหม”



ภาคเรียนท่ี 1/2562 สําหรับผูกู “รายใหม”
ข้ันตอน วัน/เวลา รายละเอียดการดําเนินการ

1. บันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน ตั้งแตบัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2562 ทําการ Pre-Register เพ่ือรับรหัสผาน ระบบ e-Studentloan
และบันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน

2. สงเอกสาร ครั้งท่ี 1 9 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 – 11.00 น.
หอง Faculty lounge

อาคารพรอมมงคล

นักศึกษาสงแบบฟอรม และจัดเรียงเอกสารตามท่ีกองทุนฯ กําหนด โดยนักศึกษาเรียงเอกสาร
ตามใบรับเอกสาร  ดังตอไปนี้
2.1 แบบคําขอกูยืมเงิน ผานระบบ e-Studentloan 1  ฉบับ
2.2  ใบแจงชําระคาลงทะเบียน/หรือใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน (สําเนา) 1  ฉบับ
2.3 แบบคําขอกู กยศ.กรอ.101-1-101-8 1  ชุด
2.4 สําเนาผูรับรองท่ีอยูอาศัย 1 ฉบับ
2.5 หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม กยศ./กรอ.102 1 ฉบับ
2.6 สําเนาผูรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืม 1  ฉบับ
2.7 แบบประเมินความคิดเห็นอาจารยท่ีปรึกษา 1  ฉบับ
2.8 ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ
2.9 แฟมสะสมผลงาน Portfolio/Transcript กิจกรรม
**หมายเหตุ** แฟมสะสมผลงานของนักศึกษา จะตองมีกิจกรรมท่ีบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ตอชุมชน สังคมหรือสาธารณะ โดยถายสําเนากิจกรรมท่ีนักศึกษาเขารวม จํานวน 2 กิจกรรม
2.10 เอกสารภาระหนี้สินของครอบครัว เชน หลักฐานการกูยืมเงินจากธนาคาร
หนี้บัตรเครดิต  หนี้นอกระบบ ฯลฯ (สําเนาจํานวน  1 ชดุ)



3. สัมภาษณกับ
คณะกรรมการกลาง

19 กรกฎาคม  2562
เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป

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

4. ประกาศรายชื่อผูผาน
การสัมภาษณ และรายงานตัว

6 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น 6 อาคาร 90 ป

ประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ และประชุมนักศึกษาท่ีผานการสัมภาษณ
งานกยศ.จะมอบเอกสารใหกับนักศึกษา ดังนี้
4.1 หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
4.2 หนังสือคํ้าประกัน (กรณีผูคํ้าอยูตางจังหวัด)
4.3 ใบรายการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ท่ีใชประกอบการพิจารณา
**หมายเหตุ** นักศึกษาคนใดท่ีไมมารายงานตัว ตามวันและเวลาท่ีกําหนด
งานกยศ.จะถือวา นักศึกษาสละสิทธิ์การกูยืมในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 งานกยศ.จะเรียก
ผูผานการสัมภาษณในคิวถัดไป

5. เปดบัญชีธนาคาร 6 สิงหาคม 2562
ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ

ชั้น 6 อาคาร 90 ป

นักศึกษาท่ีผานการสัมภาษณใหดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย  ทุกสาขา   โดยขอใหจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
5.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1  ฉบับ
5.2 หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 1  ฉบับ
**หมายเหตุ** หากนักศึกษาไมเปดบัญชีธนาคาร นักศึกษาจะไมสามารถ Print สัญญา
ผานระบบ e-Studentloan ได



6.จัดพิมพสัญญา ผานระบบ
e-Studentloan

7 สิงหาคม  2562 นักศึกษา Print สัญญา ผานระบบ e-Studentloan นักศึกษาจัดพิมพแบบ หนา+หลัง
(สัญญามี 6 หนา) 2  ชุด

6.1 การดําเนินการของ
ผูคํ้าประกัน
กรณี  มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพ
และปริมณฑล

9 สิงหาคม  2562
รอบท่ี 1 เวลา 09.00 - 09.30 น.
รอบท่ี 2 เวลา 09.30 - 10.00 น.
รอบท่ี 3 เวลา 10.00 - 10.30 น.

ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ
ชั้น  6  อาคาร  90 ป

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพและปริมณฑล นําผูคํ้าประกันมาลงนามในสัญญา
ท่ีคณะบริหารธุรกิจ พรอมสงเอกสารตามใบตรวจสอบ/หลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณา

6.2 การดําเนินการของ
ผูคํ้าประกัน
กรณี  มีภูมิลําเนาอยู
ตางจังหวัด

15 สิงหาคม  2562
เวลา 09.00 – 18.00 น.

ณ ฝายกิจการนักศึกษา หอง L303
อาคารพรอมมงคล

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด สงสัญญาท่ีผูคํ้าประกันลงนามแลว  พรอมท้ังเอกสารตาม
ใบตรวจสอบ/หลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณา

7. นักศึกษาตรวจสอบ
ยอดเงิน

17 สิงหาคม  2562 นักศึกษาตรวจสอบยอดเงิน ผานระบบ e-Studentloan
**หมายเหตุ**
1. นักศึกษาท่ีไมประสงคกูคาเลาเรียน ไมตองดําเนินการในข้ันตอนนี้
2. นักศึกษาท่ีประสงคกูคาเลาเรียน นักศึกษาตองดําเนินการในข้ันตอนนี้  หากไม
ดําเนินการ งานกยศ.ไมสามารถจัดพิมพแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนฯ ใหกับนักศึกษาได



8. นักศึกษาลงนามในแบบ
ยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและ
คาครองชีพ

26 สิงหาคม  2562
เวลา 09.00 – 10.00 น.

หองประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร)
อาคารมงคลอาภา ชั้น 2

นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ จํานวน  2  ชุด

***หมายเหตุ***
 ไมอนุญาตใหนักศึกษาจัดสงเอกสารแทนผูอ่ืน นอกจากมีเหตุอันควร โดยใหแจงเจาหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร
 ขอใหนักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอน ตามวันและเวลาอยางเครงครัด นักศึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการ หรือจดัสงเอกสารไดตามกําหนดเวลาท้ัง 8 ข้ันตอน

ถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การกูยืมในภาคการศึกษาท่ี 1/2562
 นักศึกษาจะตองแตงกายดวยชุดนักศึกษาท่ีถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
 นักศึกษาท่ีตองการจะกูยืมในปการศึกษาถัดไป จะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม GPA ไมต่ํากวา 2.00
 นักศึกษาตองเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงจิตอาสา จํานวน 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




