ขั้นตอนและคำแนะนำในกำรดำเนินกำร ทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประเภทผู้กู้ รำยเก่ำ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ ขั้นตอน

ระยะเวลำดำเนินกำร

รำยละเอียด

ยื่นควำมประสงค์ขอกู้
ผ่ำนระบบ
www.studentloan.or.th

1

ยื่นคำขอแบบกู้เงิน

ภำยในวันที่ 7 ส.ค.
60

2
3

กำรแก้ไขหรือยกเลิก
แบบคำขอกู้
กรอกแบบ สอบ
สัมภำษณ์คุณสมบัติ
FA1

ภำยในวันที่ 7 ส.ค.
60
ภำยในวันที่ 18 ส.ค. กรอกข้อมูลใน
60
www.reg.ubu.ac.th

4

ส่งเอกสำร FA1

วันที่ 7 - 18 ส.ค. 60 นำเอกสำร FA1 ให้
ข้ำรำชกำร ระดับ 5 หรือ
ผู้ปกครองท้องถิ่น รับรอง
รำยได้

5

จองวันดำเนินกำร
วันที่ 7 - 18 ส.ค. 60
พิมพ์แบบลงทะเบียน
ตรวจสอบผลกำร
วันที่ 21-25 ส.ค. 60
อนุมัติ สัญญำ

6

คำแนะนำ

1. กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยเฉพำะ ข้อ 4 ทั้งนี้ให้ทำตำมข้อควำมแนะนำสีแดง
2. กำรระบุ ชื่อ คณะ สำขำวิชำ ให้ตรวจสอบข้อมูล ซ้ำ เพื่อควำมถูกต้อง ของข้อมูล
ก่อนกำรบันทึก เช่น ชื่อคณะ คือ คณะวิทยำศำสตร์ เพรำะหำกกรอกข้อมูล ผิด ใน
ส่วนนี้ ข้อมูลจะไม่ปรำกฏต่อเจ้ำหน้ำที่ของคณะ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรใด ๆ ต่อได้
1. สำมำรถแก้ไขได้ กรณีที่มหำวิทยำลัยยังไม่ได้อนุมัติประกำศ รำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
1. บันทึกข้อมูล FA 1 ผ่ำนระบบ reg โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ให้ระวังข้อมูล
ประเภทผู้กู้
2. ข้อที่ 7 ประมำณกำร ค่ำเล่ำเรียน (ค่ำเทอม) ที่ต้องกำรจะกู้ หำกระบุไว้น้อยกว่ำที่
ลงทะเบียนจริง จะต้อง ชำระ ส่วนเกินเอง
3. กรอก จำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ไม่น้อยกว่ำ 36 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 2559
4. กรณีที่หลักสูตรกำหนดเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ จะไม่ได้รับอนุมัติ ในภำคกำรศึกษำที่
3 (ภำคฤดูร้อน) ซึ่งหำกลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำที่ 3 จะต้อง ชำระ
ค่ำลงทะเบียนเรียนเอง
1. เอกสำรประกอบ FA1 มีรำยละเอียดระบุ ด้ำนท้ำย
2. เตรียมเอกสำรประกอบให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น บัตรประชำชนหรือบัตร
ข้ำรำชกำร ผู้รับรองรำยได้ บัตรหมดอำยุไม่สำมำรถใช้ประกอบได้
3. สำเนำเอกสำรทุกแผ่น เจ้ำตัวเอกสำรจะต้องลงรำยมือชื่อรับรองสำเนำทุกแผ่น
4. เอกสำรประกอบจำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ดำวน์โหลดได้จำก
www.studentloan.or.th หรือเอกสำรสำคัญอื่นที่หน่วยงำนรับผิดชอบกิจกรรม
นั้น ๆ รับรอง
1. ระบุวันดำเนินกำรติดต่อขอพิมพ์และลงลำยมือชื่อ ในแบบลงทะเบียนเรียน
2. สำมำรถตรวจสอบ ผลกำรอมุมัติได้ ผ่ำน www.studentloan.or.th

7

บันทึกจำนวนเงินค่ำ
เล่ำเรียน

8

ลงลำยมือชื่อ ใน
เอกสำรค่ำเล่ำเรียน

วันที่ 21-25 ส.ค. 60 บันทึกค่ำใช้จ่ำยที่
มหำวิทยำลัยเรียกเก็บ
มี 3 รำยกำร คือ 1. ค่ำเล่ำ
เรียน 2. ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวเนื่อง (ไม่มี) 3. เงิน
รำยเดือน (ไม่ต้องกรอก)
วันที่ 21 - 25 ส.ค. ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อลง
60
ลำยมือชื่อในแบบบันทึกค่ำ
เล่ำเรียน (อ้ำงอิงวันที่ทำ
สัญญำ ในกำรกรอกข้อมูล)
1. สำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำและผู้แทนโดยชอบ
ธรรม กรณีผู้กู้อำยุไม่ครบ 20
ปีบริบูรณ์

1. บันทึกค่ำเล่ำเรียนได้ ในระบบ www.studentloan.or.th
2. อ้ำงอิงข้อมูล ค่ำลงทะเบียนเรียน เลขที่ใบเสร็จ และวันที่ จำกใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำย
ในระบบ www.reg.ubu.ac.th
3. กำรกรอกข้อมูลจะสัมพันธ์กับข้อมูลที่กรอกในระบบ FA1 ข้อที่ 7
(www.reg.ubu.ac.th) และแบบคำขอกู้ยืม ข้อที่ 4 (www.studentloan.or.th)
1. กรณี ขอกู้ 3 ภำคกำรศึกษำ (เฉพำะ บำงสำขำ ที่เปิดหลักสูตร 3 ภำคกำรศึกษำ)
ระยะเวลำกำรทำสัญญำ คือ 4 เดือน
2. กรณี ขอกู้ 2 ภำคกำรศึกษำ จะเป็น 6 เดือน
3. กำรลงลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) จะต้อง ลงลำยมือชื่อ ให้เหมือนกันกับที่ ลงลำยมือชื่อ
(ลำยเซ็น) ในสัญญำ
4. วันที่ทำสัญญำ อ้ำงอิงวันที่ ในสัญญำ ที่ดำเนินครั้งแรก
5. ก่อนจะส่งเอกสำร กรุณำ ตรวจสอบ ยอดเงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำครองชีพ และ
หมำยเลขบัญชีให้ถูกต้อง หำกพบข้อผิดพลำด ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลโดยทันที

เมื่อดำเนินกำรทุกขั้นตอนเสร็จสิ้น ธนำคำรกรุงไทย ตรวจสอบเอกสำร ถูกต้องสมบูรณ์ จึงจะได้รับโอนเงินค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน

