
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ(กยศ.)และกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต(กรอ.) ภำคเรียนที่1/2560 

ขั้นตอนที่ 1 ส่งเอกสำรFA1และสอบสัมภำษณ์ 
1 กุมภาพันธ์ – 7 สิงหาคม 2560    ระบบ www.studentloan.or.th เปิดให้ยืนยันการกู้ยืมเงินฯ 
7 สิงหาคม 2560 วันสุดท้ายของการยืนยันการกู้ยืมเงินในระบบ www.studentloan.or.thของ

คณะบริหารศาสตร์(กรุณาด าเนินการตามก าหนดเวลาเพื่อให้ทางคณะได้
ด าเนินการในส่วนอ่ืนต่อไป) 

14 – 18  สิงหาคม  2560 นักศึกษากู้ยืมฯ(รายเก่า)ทุกชั้นปี ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ(กยศ.101--
103)และสอบสัมภาษณ์ 

21 – 25  สิงหาคม  2560 นักศึกษากู้ยืมฯ(รายใหม่)ทุกชั้นปี ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ(กยศ.101--
103)และคัดกรองในเบื้องต้น 
***ผู้กู้ยืมรายเก่า หมายถึง นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 – 4 และนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  
ท่ีเป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา 

  ผู้กู้ยืมรายใหม่ หมายถึง นักศึกษาท่ีไม่เคยผ่านการกู้ยืมฯหรือเคยขอกู้ยืมแต่
ไม่ผ่านการพิจารณา หรือผ่านการ พิจารณาแต่ด าเนินการไม่สิ้นสุด
กระบวนการ 

 (นักศึกษาสามารถDownloadและติดตามรายละเอียดเอกสารแบบค าขอกู้ยืม
ฯ(กยศ.101--103)ได้ท่ี facebook งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ 
https://www.facebook.com/stu.bus.ubu) 

2 กันยายน 2560    สอบสัมภาษณผ์ูกู้้ยืมรำยใหม่พร้อมกันทุกชั้นปี ณ คณะบริหารศาสตร์ 
 (สอบสัมภาษณ์เฉพาะรายใหม่เท่านั้น ส่วนรายเก่าสัมภาษณ์ ณ วันท่ีส่ง 
เอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ(กยศ.101--103)) 

5 กันยายน 2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯรายใหม่ ท่ี บอร์ดงานกิจการนักศึกษา  
   คณะบริหารศาสตร์(ภายในอาคารคณะบริหารศาสตร์)  
ขั้นตอนที่ 2  ยืนยันกำรกู้ยืมฯ/ส่งเอกสำรสัญญำ 
28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 4 ด าเนินการยืนยันการกู้ยืมฯ  
18 – 29 กันยายน 2560 นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ชั้นปี 2-4 ด าเนินการยืนยันการ

กู้ยืมฯและส่งเอกสารสัญญาพร้อมเอกสารแนบสัญญาและรับแบบยืนยันการ
กู้ยืมฯ ท่ี งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ 

 
***** ส ำหรับนักศึกษำชั้นปี 2 – 4 ให้ทุกคนน าบัตรนักศึกษา(หรือบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้)
และใบแจ้งยอดการช าระเงินท่ี www.reg.ubu.ac.th  มาด าเนินการยืนยันการกู้ยืม 
 
***** ส ำหรับนักศึกษำชั้นปี 1  ให้ทุกคนน าส่งเอกสารสัญญาและใบแจ้งยอดการช าระเงินท่ี www.reg.ubu.ac.th 
มาในวันท่ีส่งเอกสารสัญญาด้วย 
ทั้งน้ี ให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนดนี้เท่ำน้ัน หำกใครไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำร
ข้ำงต้น จะถือว่ำนักศึกษำไม่ประสงค์กู้ยืมใน ปีกำรศึกษำ 2560 
 

http://www.studentloan.or.th/
http://www.studentloan.or.thของคณะบริหารศาสตร์(กรุณาดำเนินการตามกำหนดเวลาเพื่อให้ทางคณะได้ดำเนินการในส่วนอื่นต่อไป)
http://www.studentloan.or.thของคณะบริหารศาสตร์(กรุณาดำเนินการตามกำหนดเวลาเพื่อให้ทางคณะได้ดำเนินการในส่วนอื่นต่อไป)
http://www.studentloan.or.thของคณะบริหารศาสตร์(กรุณาดำเนินการตามกำหนดเวลาเพื่อให้ทางคณะได้ดำเนินการในส่วนอื่นต่อไป)
https://www.facebook.com/stu.bus.ubu
http://www.reg.ubu.ac.th/


ก ำหนดกำรด ำเนินกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ(กยศ.)และกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต(กรอ.) ภำคเรียนที่1/2560 

นักศึกษำชั้นปีที่ 1 
1 กุมภาพันธ์ – 11 สิงหาคม 2560   ระบบ www.studentloan.or.th เปิดให้ยืนยันการกู้ยืมเงิน 
     (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาต้องได้รับรหัสนักศึกษาก่อนจึงจะด าเนินการได้) 
11   สิงหาคม  2560 วันสุดท้ายของการขอกู้ยืมเงินในระบบ www.studentloan.or.thของคณะบริหาร

ศาสตร์(กรุณาด าเนินการตามก าหนดเวลาเพื่อให้ทางคณะได้ด าเนินการในส่วนอื่นต่อไป) 
***กำรขอกู้ยืมฯให ้นักศึกษำเข้ำไปท่ี แบบค ำขอกู้ยืม และท ำกำรเปลี่ยน
สถำบันกำรศึกษำเป็นมหำวิยำลัยอุบลรำชธำนี และบันทึกข้อมูลในแบบค ำขอกู้ให้
ครบถ้วน และในส่วนข้อ 4 ควำมประสงค์ขอกู้ ให้คลิ๊กทั้ง3ช่อง 

14 – 18  สิงหาคม  2560  นักศึกษากู้ยืมฯ(รายเก่า)  ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ(กยศ.101--103) และ   
สอบสัมภาษณ์ 

21 – 25  สิงหาคม  2560 นักศึกษากู้ยืมฯ(รายใหม่)  ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ(กยศ.101--103) และคัด
กรองในเบื้องต้น 
***ผู้กู้ยืมรำยเก่ำ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เป็นผู้กู้ยืม
ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา 
ผู้กู้ยืมรำยใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการกู้ยืมฯหรือเคยขอกู้ยืมแต่ไม่ผ่านการ
พิจารณา หรือผ่านการ พิจารณาแต่ด าเนินการไม่สิ้นสุดกระบวนการ 
(นักศึกษำสำมำรถDownloadและติดตำมรำยละเอียดเอกสำรแบบค ำขอกู้ยืมฯ(กยศ.
101--103)ได้ที่ facebook งำนกิจกำรนักศึกษำ คณะบริหำรศำสตร์ 
https://www.facebook.com/stu.bus.ubu) 

2 กันยายน 2560   สอบสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายใหม่พร้อมกันทุกชั้นปี ณ คณะบริหารศาสตร์ 
(สอบสัมภาษณ์เฉพาะรายใหม่เท่านั้น ส่วนรายเก่าสัมภาษณ์ ณ วันที่ส่งเอกสาร FA1) 

5 กันยายน 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ที่ บอร์ดงานกิจการนักศึกษา  
  คณะบริหารศาสตร์(ภายในอาคารคณะบริหารศาสตร์) 
6 – 15 กันยายน 2560 พิมพ์เอกสารสัญญา ในระบบwww.studentloan.or.th (ให้นักศึกษำพิมพ์เอกสำร

สัญญำหลำยๆ ฉบับป้องกันกำรผิดพลำด) 
6 – 8  กันยายน 2560 ประชุมชี้แจง การกรอกเอกสารสัญญาและเอกสารแนบสัญญาโดยละเอียด รอบที่ 1   

ณ ลานกิจการรม ชั้น 1 คณะบริหารศาสตร์ เวลา 12.00 น. 
****ประชุมชี้แจงมีวันละ 1 รอบ เวลำ 12.00 น. ทั้งหมด 3 วัน  จะเข้ำฟังในรอบใดวันใดก็ได้ แต่ขอให้นักศึกษำเข้ำฟัง   
เพื่อลดกำรผิดพลำดของกำรท ำสัญญำกู้ยืมฯซึ่งมีรำยละเอียดมำกและผิดพลำดไม่ได้เลย 
 (ให้นักศึกษำน ำเอกสำรสัญญำมำด้วยเพื่อควำมเข้ำใจที่ง่ำยข้ึนและให้มำเข้ำร่วมประชุมให้ตรงเวลำ) 
18 - 29 กันยายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ชั้นปี 2-4 ด าเนินการยืนยันการกู้ยืมและ

ส่งเอกสารสัญญาพร้อมเอกสารแนบสัญญาและรับแบบยืนยันการกู้ยืมฯ ที่ งานกิจการ
นักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ 

***** ส ำหรับนักศึกษำชั้นปี 1  ให้ทุกคนน าส่งเอกสารสัญญาและใบแจ้งยอดการช าระเงินที่ www.reg.ubu.ac.th 
มาในวันที่ส่งเอกสารสัญญาด้วย 

ทั้งน้ี ให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนดนี้เท่ำน้ัน หำกใครไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำร
ข้ำงต้น จะถือว่ำนักศึกษำไม่ประสงค์กู้ยืมใน ปีกำรศึกษำ 2560 

http://www.studentloan.or.th/
http://www.studentloan.or.thของคณะบริหารศาสตร์(กรุณาดำเนินการตามกำหนดเวลาเพื่อให้ทางคณะได้ดำเนินการในส่วนอื่นต่อไป)
http://www.studentloan.or.thของคณะบริหารศาสตร์(กรุณาดำเนินการตามกำหนดเวลาเพื่อให้ทางคณะได้ดำเนินการในส่วนอื่นต่อไป)
https://www.facebook.com/stu.bus.ubu
http://www.studentloan.or.th/
http://www.reg.ubu.ac.th/

