อ้ างอิงข้ อมูล : การกู้ กรอ.
ประจาปี การศึกษา2560

กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.)
สนับสนุนเงินกู้ยมื แก่เยาวชน ให้ เลือกเรียนต่อในสาขาทีเ่ ป็ นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนของประเทศ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ก้ยู ืม
หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ ได้ยนื่ กู้ยืมฯ ไว้ ตั้งแต่ ช้ ันปี ที่ 1 จะไม่ สามารถ
1. เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี บริ บูรณ์
ยืน่ คาขอกู้ยมื ฯ ระบบ กรอ. ในชั้นปี ที่ 2 - 4 ได้
2. เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้าศึกษาใน ชั้นปี ที่ 1 เท่านั้น
3. เป็ นนักศึกษาที่เรี ยนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็ นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนตามที่สานักงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษากาหนด
โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องรายได้ครอบครัว
4. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่ วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปี การศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกูย้ มื
(โครงการฯ ที่ผขู้ อกูย้ มื เข้าร่ วม จะต้องไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของผลการเรี ยนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่ วมโครงการฯ) จานวน 1 กิจกรรม ไม่ กาหนดชั่วโมง
คณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ที่อยู่ในเงือ่ นไขฯ
และขอบเขตวงเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.)
ค่ าครองชีพ
วงเงิน
คณะ/สาขาวิชา
(ขอได้เฉพาะกรณี ราย ได้
ค่ าเล่ าเรียน ครอบครั
วไม่เกิน 200,000 บาท)

บัญชี
บริหารธุรกิจ เฉพาะสาขาดังนี้

- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
- การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุ รกิจจีน)

วิธีการขอกู้ยืม
รวม
วงเงินกู้

60,000

26,400

86,400

60,000

26,400

86,400

1.นักศึกษาขอรหัสผ่านในระบบ e- Studentloan ที่
www.studentloan.or.th ตามปฏิทินเวลาและขั้นตอน
ที่กองทุนฯ กาหนด
2. Download เอกสารประกอบการกูย้ มื ฯ ของ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (เพิม่ เติม) ที่ http://loan.bu.ac.th

หลักเกณฑ์ การชาระหนี้
1. ชาระคืนเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ที่กองทุนฯ กาหนด
(ไม่นอ้ ยกว่า 16,000 บาท/เดือน)
2. ผ่อนชาระในอัตราดอกเบี้ย ร้ อยละ 1 ต่อปี

มนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่ องเทีย่ ว (ทุกสาขา)
Humanities & Tourism Mgt. (Hotel & Restaurant Mgt.)
(หลักสู ตรนานาชาติ)

60,000
60,000

26,400
26,400

86,400
86,400

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (ทุกสาขา)

70,000

26,400

96,400

วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)

70,000

26,400

96,400

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)

70,000

26,400

96,400

ดิจทิ ัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ เฉพาะสาขา - สื่ อดิจิทลั

70,000

26,400

96,400

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
แผนกทุนการศึกษา ศู นย์ กจิ การนักศึกษาและทะเบียน
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

วิทยาเขตกล้วยน้ าไท โทร 02 350 3500 ต่อ 1569 , 1599
วิทยาเขตรังสิ ต
โทร 02 902 0299 ต่อ 2588, 2599

ศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะสาขาดังนี้
- ออกแบบผลิตภัณฑ์
- ออกแบบแฟชัน่ สิ่ งทอ
- ออกแบบนิเทศศิลป์
วิทยาลัยนานาชาติ (BUIC) เฉพาะสาขาดังนี้
- Computer Graphics and Multimedia
- Business English
- International Tourism Management

70,000

26,400

96,400

70,000
60,000
60,000

26,400
26,400
26,400

96,400
86,400
86,400

60,000

26,400

86,400

วิทยาลัยนานาชาติจีน (BUCIC) เฉพาะสาขาดังนี้
- Chinese for International Business
- Chinese for Tourism and Hospitality

