
 
 
 
 

ระดับ ระดับปริญญาตรี , ปวช. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบรหิารธุรกิจ 

ก าหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ลักษณะที่ 1 เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 

ลักษณะที่ 2 เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ส าหรับผู้กู้ “รายใหม่” 

 

 

 



 

ภาคเรียนที่ 1/2563  ส าหรับผู้กู้ “รายใหม่” 

ขั้นตอน วัน/เวลา รายละเอียดการด าเนินการ 

1. บันทึกแบบค ำขอกู้ยืมเงิน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนำยน 2563 ท ำกำร Pre-Register เพ่ือรับรหัสผ่ำน ระบบ  e-Studentloan   

และบันทึกแบบค ำขอกู้ยืมเงิน       

2. ส่งเอกสำร 29   มิถุนำยน  2563 

เวลำ  09.30 – 10.00 น. 

 ณ  โรงอำหำร  อำคำร  90  ปี 

  

นักศึกษำส่งแบบฟอร์มกำรขอกู้ยืมเงิน ตำมใบตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำร

พิจำรณำกู้ยืมเงิน และจัดเรียงเอกสำรตำมที่ก ำหนด      

 

**หมายเหตุ** 1.  ยกเว้นหนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ  (ส่งย้อนหลังได้) 

             2. หำกนักศึกษำส่งเอกสำรไม่ครบ จะมีผลต่อกำรกู้ยืมเงิน ภำคเรียนที่ 1/2563  

ขอให้นักศึกษำด ำเนินกำร จัดส่งให้ครบก่อน  10  กรกฎาคม  2563 

3. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์

กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือกำรศึกษำ  

 

 

 

23  กรกฎำคม  2563  

 
 

 

 

 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

นักศึกษำตรวจสอบรำยชื่อได้ที่   www.facebook.com/sl.bus.rmutp 

 

 

 

 

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


4.รำยงำนตัวผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

กำรศึกษำ 

24  กรกฎำคม  2563  

เวลำ 09.00 – 09.30 

 ณ ห้องประชุมอำภำกรเกียรติวงศ์  

ชั้น 6 อำคำร 90 ปี 

 

รำยงำนตัวฯ และประชุมนักศึกษำเพ่ือรับฟังค ำชี้แจ้ง    

งานกยศ.จะมอบเอกสารให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 หนังสือแจ้งผลกำรอนุมัติให้กู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ   

3.2 หนังสือค้ ำประกัน (กรณีผู้ค้ ำอยู่ต่ำงจังหวัด)  

3.3 ใบรำยกำรตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน ที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 

**หมายเหตุ**  นักศึกษำคนใดที่ไม่มำรำยงำนตัว ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 

งำนกยศ.จะถือว่ำ นักศึกษำสละสิทธิ์กำรกู้ยืมในภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563  งำนกยศ.จะเรียก   

ผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ในคิวถัดไป 

5.จัดพิมพ์สัญญำ ผ่ำนระบบ  

e-Studentloan 

31  กรกฎำคม  2563 นักศึกษำจัดเตรียมเอกสำร  ดังนี้ 

1. นักศึกษำพิมพ์สัญญำ ผ่ำนระบบ  e-Studentloan  โดย Print สัญญำแบบ หน้ำ+หลัง  

(สัญญำมี  6  หน้ำ)      2  ชุด 

 

   



5.1 กำรด ำเนินกำรของ 

ผู้ค้ ำประกัน 

กรณี  มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพ

และปริมณฑล 

4  สิงหำคม  2563        

เวลำ  09.00-10.00 น.             

ณ ห้องประชุมอำภำกรเกียรติวงศ์  

ชั้น 6 อำคำร 90 ปี    

 

นักศึกษำ น ำผู้ค้ ำประกันมำลงนำมในสัญญำที่คณะบริหำรธุรกิจ พร้อมส่งเอกสำรตำมใบ

ตรวจสอบ/หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ    

   

**หมำยเหตุ**  หำกผู้ค้ ำประกันอยู่ต่ำงจังหวัดและสะดวกในกำรเดินทำงมำลงนำมสัญญำค้ ำ

ประกัน  ให้มำในวันดังกล่ำวได้     

5.2 กำรด ำเนินกำรของ       

ผู้ค้ ำประกัน                 

กรณี  มีภูมิล ำเนำอยู่

ต่ำงจังหวัด 

10  สิงหำคม  2563 

เวลำ  09.00 – 16.00 น. 

ณ  ห้อง  L 303  อำคำรพร้อมมงคล  

นักศึกษำ ส่งสัญญำที่ผู้ค้ ำประกันลงนำมแล้ว  พร้อมทั้งเอกสำรตำมใบตรวจสอบ/หลักฐำนที่ใช้

ประกอบกำรพิจำรณำ   

 

6. นักศึกษำตรวจสอบ

ยอดเงิน 

 14  สิงหำคม  2563 นักศึกษำตรวจสอบยอดเงิน ผ่ำนระบบ  e-Studentloan      

**หมายเหตุ**  

1. นักศึกษำที่ไม่ประสงค์กู้ค่ำเล่ำเรียน  ไม่ต้องด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ 

2. นักศึกษำที่ประสงค์กู้ค่ำเล่ำเรียน  นักศึกษำต้องด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้  หำกไม่ด ำเนินกำร  

งำนกยศ.ไม่สำมำรถจัดพิมพ์แบบยืนยันจ ำนวนค่ำเล่ำเรียนฯ ให้กับนักศึกษำได้ 

 



7. นักศึกษำลงนำมในแบบ

ยืนยันจ ำนวนค่ำเล่ำเรียนและ

ค่ำครองชีพ 

 

26  สิงหำคม  2563 

เวลำ 09.00 – 10.00 น.                            

 ณ ห้องประชุมอำภำกรเกียรติวงศ์  

ชั้น 6 อำคำร 90 ปี 

    

นักศึกษำลงนำมในแบบยืนยันจ ำนวนค่ำเล่ำเรียนและค่ำครองชีพ  จ ำนวน  2  ชุด 

 

   

   



 
***หมายเหตุ*** 

 ขอให้นักศึกษำปฏิบัติตำมข้ันตอน ตำมวันและเวลำอย่ำงเคร่งครัด  นักศึกษำที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำร หรือจัดส่งเอกสำรได้ตำมก ำหนดเวลำทั้ง 7 ขั้นตอน  
ถือว่ำนักศึกษำสละสิทธิ์กำรกู้ยืมในภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 

 นักศึกษำจะต้องแต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำท่ีถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยฯ     

 นักศึกษำท่ีต้องกำรจะกู้ยืมในปีกำรศึกษำถัดไป จะต้องมเีกรดเฉลี่ยสะสม  GPA  ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 นักศึกษำต้องเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมท่ีมุ่งจิตอำสำ จ ำนวน 36 ชั่วโมง (เทอมละ 18 ชั่วโมง)  จนส ำเร็จกำรศึกษำ 

 นักศึกษำมีข้อสงสัย สอบถำมได้ที่ งำนกยศ. โทรศัพท์ 0-2665-3555 ต่อ 2402 หรือ www.bus.rmutp.ac.th  และ  www.facebook.com/sl.bus.rmutp 

 ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
  
 

 

 

 
   

 
 

 
 

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

