
การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กรณีผู้ขอกู้มีการศึกษาเกินกว่าจ านวนปีที่หลักสูตรก าหนด ปีการศึกษา 2562 
ขั้นตอน 

1. บันทึกค ายืนยันขอกู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในระบบ e-studentloan ไม่เกินวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562  
2. จัดท าเอกสารแผนการศึกษา ตามรูปแบบ กยศ-แผน 01 
3. ต้องมีเอกสารแสดงช่ัวโมงจิตอาสาปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 ชม. จาก เมนูประวัติกิจกรรม ระบบ reg.sut.ac.th  

(ผู้ที่มีจ านวนชั่วโมงไม่ครบ ให้ใช้แบบฟอร์มจิตอาสา จากเว็บไซต์งานทุนการศึกษา เพิ่มเติมได้) 
4. พิมพ์ใบตรวจสอบจบ แบบละเอียดทั้งหลักสูตร จาก เมนู ตรวจสอบจบ ระบบ reg.sut.ac.th ให้แสดงผลการศึกษาครบถ้วน ไม่ขาดหาย (ดังตัวอย่างหน้าสุดท้าย) 
5. ส่งเอกสาร ข้อ 1-4 ที่งานทุนการศึกษา ให้ทะยอยมาส่งได้ทุกวันเวลาราชการ แต่ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. เท่านั้น  

(ผูท้ี่ไม่ส่งเอกสารตามวันที่ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอกู้ ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากต้องส่งให้คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมพิจารณาอนุมัติ) 
6. อย่าลืมบันทึกข้อมูลแจ้งจ านวนหน่วยกิตที่จะขอกู้ ที่งานทุนการศึกษา  
7. จัดท าเอกสาร กยศ-มทส.101 เอกสารรับรองรายได้ และเอกสารประกอบอ่ืนๆ รอไว้ส่ง ต้นภาคการศึกษาที่ 1/2562 (หรือก่อนไปสหกิจศึกษาภาค 1/2562) 
8. ตรวจสอบผลการอนุมัติ ผู้ที่ได้รับอนุมัติ จึงจะกูเ้กินกว่าจ านวนปีท่ีหลักสูตรก าหนด ปีการศึกษา 2562 ได้อีก 1 ปี (วันที่ยังไม่ก าหนด ให้ติดตามประกาศ) 

ค าแนะน าจัดท าเอกสารแผนการศึกษา  
1. แผนการเรียนมี 3 ภาค ระบุรายวิชา ในแผนการเรียน โดยเขียน รหัสวิชา และชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ดูได้จากใบตรวจสอบจบแบบละเอียดทั้งหลักสูตร 
2. ให้ระบุ เฉพาะวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียน และคาดว่าจะเรียนในภาคนัน้ๆ ถ้ามีวิชาใดไม่แน่ใจ ให้ไปรวมไว้ในภาค สุดท้าย 
3. ถ้าภาคใดไม่มีวิชาที่จะเรียน ให้เขียนในคอลัมน์ชื่อวิชา ว่า  ไม่เรียน เนื่องจาก...............................(เช่นเรียน ครบแล้ว  หรือ ไม่มีการเปิดให้เรียนในรายวิชา................)  
4. ถ้าต้องการลงเพิ่ม หรือ เพื่อ regrade ให้ระบุรหัสวิชา......................ชื่อวิชา.............................(และระบวุ่า ลงเพิ่ม หรือ regrade) จ านวน................หน่วยกิต 
5. จ านวนหน่วยกิตรวม และจ านวนเงินรวม ค านวณให้ถูกต้อง (จาก จ านวนหน่วยกิต x 800 และรวมค่าบ ารุงการศึกษา 10,000 + ค่าบ ารุงกิจกรรม 400 บาท ด้วย) 

ถ้าเป็นเหมาจ่าย ก็ใหระบุจ านวนหน่วยกิตรวม และจ านวนเงินตามที่เหมาจ่าย 
6. สาเหตุส าคัญ ให้ช้ีแจงให้ชัดเจนแท้จริง ว่าเนื่องมาจากสาเหตุใด หรือ จากรหัสวิชา-ชื่อวิชาใด เพราะเหตุใด อย่าเขียนสั้นๆ เพราะกรรมการฯ ไม่สามารถพิจารณาได้ 
7. *** ขอให้รีบทะยอยมาส่งกัน และไม่ส่งช้ากว่าวันที่ 14 มิถุนายน 2562  เวลา 16.00 น. *** 
8. ผู้ที่ไม่อนุมัติในปีท่ีผ่านๆ มา คือ เขียนแผนการศึกษาไม่สอดคล้อง  เหตุผลไม่ชัดเจน ไม่มีหลักฐานแนบ จิตอาสาไม่ครบ ขาดคุณสมบัติภายหลัง 

 
 
 



แผนการศึกษาผูข้อกู้เกินหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1/2562, 2/2562 และ 3/2562  
ช่ือ-สกุล : รหัสนักศึกษา :  เลขประจ าตัวประชาชน: ประเภทกู้:    ลักษณะที่ 1  หรือ  ลักษณะที่ 2 
สาขาวิชา : GPAX สิ้นภาค 2/2561 : โทรศัพทต์ิดต่อไดด้่วน : จิตอาสาปีการศึกษา 2561  จ านวน...............ชั่วโมง    

(เคยย้ายสาขา จากสาขา....................................................... 
เมื่อปีการศึกษาท่ี.........................../ภาคที.่............... 

(สิ้นภาค 3/2561 ต้อง  
ไม่ต่ ากว่า 1.75) 

หากพักการศึกษา/เจ็บป่วย/หรืออ่ืนๆ 
ให้แนบใบรับรองแพทย์/เอกสารหลักฐาน 

รายได้ครอบครัว.........................................บาท/ปี 
อาชีพบิดา................................................อาชีพมารดา............................................... 

วิชาที่คาดว่าจะเรียน ภาค 1/2562 วิชาที่คาดว่าจะเรียน ภาค 2/2562 วิชาที่คาดว่าจะเรียน ภาค 3/2562 

รหัสวิชา ช่ือวิชา เป็นภาษาอังกฤษ หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา เป็นภาษาอังกฤษ หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา เป็นภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 รวมจ านวนหน่วยกิตภาค 1/2562    รวมจ านวนหน่วยกิตภาค 2/2562    รวมจ านวนหน่วยกิตภาค 3/2562   

 รวมท้ังสิ้น ในปีการศึกษา 2562  จ านวน .........................หน่วยกิต  เป็นเงินค่าเล่าเรียน(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบ ารุงกิจกรรม)......................................บาท  ค่าครองชพี.....................................บาท 

ระบุสาเหตุส าคัญ ที่ท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดได้ (ถ้าไม่ผ่านรายวิชาใดแล้วมีผลกระทบท าให้ลงรายวิชาใดไม่ได้ ให้ระบุ รหัสวิชา ชื่อวิชา ด้วย  หรือ  
ถ้า รายวิชาไม่เปิดในภาคการศึกษาที่ต้องการลงเรียนให้ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา และภาคที่ไม่เปิดด้วย) เขียนเหตุผลให้ชัดเจนให้คณะกรรมการพิจารณาได้ ถ้าพักการศึกษา มีหลักฐานประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ตัวอย่าง ใบตรวจสอบจบ แสดงรายละเอียดแบบที่ 1 ทั้งหลักสูตร ที่พิมพ์จาก reg.sut.ac.th เมนู ตรวจสอบจบ 

 
 

หมวดวิชาท่ี 

ครบแล้ว 

ให้วงกลม Pass..Cr 

นับวิชาท่ีบังคับ 

 แต่ยังไม่เคย 

ลงเรียนเลย 

เหลือ 8 

ก าลังลง 3/61 

ไม่ต้องนับ 

รวมเหลอื กี่วิชา กี่หน่วยกิต 

ต้องเท่ากับที่สรุปไว้ใน

แผนการศึกษา  

ปีการศึกษา 2561 

เหลือ 2 

ก าลังลง 3/61 

ไม่ต้องนับ 


