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การขอคืนเงินคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

1. รายละเอียดและขอตกลงกอนการขอคืนเงินคาบํารุงการศึกษา 
 

โปรดทราบ :: 

นักศึกษาท่ีสังกัดมากกวา 1 สถาบัน หรือ 1 หลักสูตร หากนักศึกษาไดรับอีเมลแจงเตือนใหนักศึกษาเขาไป

ยืนยันสิทธิ์ระดับประเทศอีกครั้งท่ีเว็บ https://covidfund.cupt.net (หากนักศึกษาไมไดรับการแจงเตือน  

ไมตองเขาไปดําเนินการในสวนนี้ หากไดรับการแจงเตือน นักศึกษาตองเขาไปยืนยันดวยตนเอง เนื่องจาก 

ทาง ทปอ.จะไมไดแจงทางมหาวิทยาลัยมาวานักศึกษามีชื่อซํ้า ณ สถาบันการศึกษาอ่ืนใดบาง) 

 

ข้ันตอนการขอคืนเงินคาบํารุงการศึกษา 

1. ศึกษารายละเอียดการขอคืนเงินดานลางนี้ 

2. เตรียมบัญชีพรอมเพยท่ีผูกกับเลขบัตรประชาชน (กรณีท่ีมีแลวไมตองดําเนินการ ถายังไมเคยมี 

ใหดูรายละเอียดดานลาง) 

3. เขาระบบ “ยืนยันสิทธิ์เพ่ือขอรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา” ของมหาวิทยาลัยเพ่ือยืนยัน 

การรับสิทธิ์ขอลดคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายไดท่ี 

http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck 

หรือ 

http://e-uni8.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck 

หรือ 

http://e-uni9.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck 

หรือ 

http://e-uni10.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck 

 

4. รอรับเงินคืน หลังจากเขาทําการยืนยันสิทธิ์ในระบบ 

 

* กรณีมีปญหารายบุคคลเชนใหขอมูลไมครบ บัญชีพรอมเพยไมสามารถใชงานได จะแจงใหนักศึกษา   

ดําเนินการแกไขผานอีเมล regis@aru.ac.th ตอไป 

 

การลดหยอนและขอกําหนด 

การลดหยอน  50%  แบงเปน 2 สวน 

สวนท่ี 1  การลดหยอน 30% เปนเงินสนบัสนุนจากรัฐ   

สวนท่ี 2  การลดหยอน 20% เปนเงินจากมหาวิทยาลัย  

http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck
http://e-uni8.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck
http://e-uni9.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck
http://e-uni10.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck
mailto:regis@aru.ac.th
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ขอกําหนดของผูมีสิทธิ์รับลดหยอนในสวนท่ี 1 (สวนท่ีเปน 30% จาก พ.ร.บ. เงินกูของภาครัฐ) 

1. มีสัญชาติไทย 

2. ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

3. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะตองเลือกรับสิทธิ์ท่ีเดียวเทานั้น 

4.  ไมเปนผูท่ีรับทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวนอยูแลว 

5. ยินดีท่ีจะสงมอบหลักฐานตาง ๆ (ถามี) ในการเบิกจายใหกับมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปเบิกจายกับรัฐ 
 

    ท้ังนี้หากมหาวิทยาลัยไมสามารถเรียกเก็บสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐ ในช่ือของนักศึกษาได 

และมหาวิทยาลัยไดคืนเงินในสวนนี้ใหกับนักศึกษาไปกอนหนานี้แลว นักศึกษาตองยินยอมใหมหาวิทยาลัย

ตั้งยอดหนี้สินคงคางกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงนักศึกษาจะตองชําระใหแลวเสร็จกอนจึงจะสามารถลงทะเบียนใน

ภาคการศึกษาถัดไป/ย่ืนขอจบการศึกษาได 

 

ชองทางการคืนเงินคาบํารุงการศึกษา 

1. ดําเนินการคืนผานบัญชี Prompt Pay ท่ีผูกกับบัตรประชาชนเทานั้น เนื่องจากตองมีหลักฐาน

ใหกับทางรัฐวาไดโอนเงินใหกับบุคคลท่ีมีเลขประชาชนตรงกับนักศึกษาจริง 

2. ไมสามารถคืนผาน Prompt Pay ของบุคคลอ่ืนได หรือ Prompt Pay ท่ีเปนเบอรโทรศัพทได  

(ตามขอ 1) 

3. หากทานไมไดใชงาน Prompt Pay มานานมากเกิน 1 ป  บัญชีอาจจะถูกปด 

 

ชองทางการติดตามสถานะการคืนเงิน 

1. ระบบยืนยันการใชสิทธิ์  ระบบ “ยืนยันสิทธิ์เพ่ือขอรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา” 

2. โทรสอบถามท่ีฝายการเงินของมหาวิทยาลัย โทร.035 276 555 ตอ 1152 

 

2. FAQ เงินลดหยอนท่ีจะรับจากภาครัฐ 

ถาม:  ถาไมลงทะเบียนในระบบยืนยันสิทธิ์ จะไดเงินลดหยอนคืนโดยอัตโนมัติเลยหรือไม 

ตอบ:  ไมได เพราะ 

1. เงินท่ีมาจากรัฐคือเงินกูท่ีรัฐตองเปนหนี้ ทานจะตองยืนยันเพ่ือจะมีหลักฐานการขอใชสิทธิ์ ทานมี

สิทธิ์ท่ีจะเลือกไมรับเงินชวยเหลือนี้ในระบบได  แตถาทานจะขอรับสิทธิ์นี้ทานจะตองยอมรับเง่ือนไขตาง ๆ  

ในการรับเงินจากภาครัฐดังกลาว 

2. ระบบการเงินจะดําเนินการตอไมไดเนื่องจากไมทราบผลการเลือกของทาน 

3. การดําเนินการคืนเงินและปรับลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา จะลาชา 
 

   หากทานไมเขามาดําเนินการใด ๆ ภายในวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2564 จะถือวาทาน ไมขอใชสิทธิ์

ลดหยอนใด ๆ จากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
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ถาม: กดยืนยันไปแลวทําไมยังไมไดรับเงินภายในรอบท่ีกําหนด 

ตอบ: การดําเนินการคืนเงินจะตองดําเนินการปรับยอดหนี้ท่ีคางชําระใหเสร็จสิ้นกอน เม่ือปรับยอดหนี้แลวจึง

จะดําเนินการตัดชําระเงินท่ีไดชําระอยูในระบบอยูในปจจุบัน (ท้ังแบบชําระเต็มจํานวน ชําระ 1 2 หรือ 3 งวด) 

เพ่ือใหไดยอดหนี้คงคาง/เงินท่ีชําระเกิน หลังจากนั้นจึงจะทําการนํายอดท่ีชําระเกินไปสงเขาระบบการคืนเงิน 

Prompt Pay ซ่ึงระบบก็จะประมวลผลการจายเงินเปนรายบุคคล โดยทางมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ

ประมวลผลตามลําดับคิวกอน-หลังท่ีทานไดยื่นยืนยันสิทธิ์ จึงทําใหแตละคนท่ียืนยันสิทธิ์ในรอบเดียวกัน 

อาจจะไดรับเงินไมพรอมกัน 

 

3. FAQ เกี่ยวกับ Prompt Pay 

ถาม: เลข Prompt Pay และเลขบัตรประจําตัวประชาชน ผูกกับบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งอยู จะสามารถ

รับเงินคืนไดหรือไม 

ตอบ: เลข Prompt Pay และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของทาน จะผูกบัญชีของธนาคารใดก็ได (บัญชี

ประเภทออมทรัพยเทานั้น) 
 

ถาม: บัญชีท่ีอยากจะใหเงินเขา ไปผูกเลข Prompt Pay หมายเลขโทรศัพทมือถืออยู จะทําอยางไร 

ตอบ: บัญชีธนาคาร 1 บัญชี สามารถผูกกับเลขประจําตัวประชาชน 1 หมายเลข + หมายเลขโทรศัพทมือถือ

อีกสูงสุด 3 หมายเลข ในเวลาเดียวกัน แตการคืนเงินในครั้งนี้มหาวิทยาลัย จะดําเนินการสั่งจายผานเลข 

Prompt Pay บัตรประจําตัวประชาชน เทานั้น ดังนั้นขอใหนักศึกษาดําเนินการผูกบัญชีธนาคาร กับเลข 

Prompt Pay บัตรประจําตัวประชาชน เตรียมพรอมไวใหเรียบรอย 
 

ถาม: กรณีเลขประจําตัวประชาชนถูกใชไปกับการผูกบัญชีธนาคารไปแลว จะสามารถผูกซํ้าไดหรือไม 

ตอบ: ไมสามารถผูกซํ้าได เนื่องจาก Prompt Pay 1 หมายเลข (กรณีนี้ เลขประจําตัวประชาชน) จะสามารถ

ผูกไดกับ 1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เทานั้น ดังนั้นหากนักศึกษาตองการเปลี่ยนบัญชีท่ีจะใชผูกกับเลขประจําตัว

ประชาชน จะตองทําการยกเลิกการผูกเลข Prompt Pay บัตรประจําตัวประชาชน กับบัญชีธนาคารเดิมกอน 

แลวคอยนําเลข Prompt Pay บัตรประจําตัวประชาชน ไปผูกกับบัญชีธนาคารใหม 

 

4. FAQ เกี่ยวกับ กยศ./กรอ. 
 

ถาม:   เปนผูกูรายเกา  ไมตองการลดยอดหนี้แตตองการเปนเงินคืนเขา  Prompt Pay ไดหรือไม 

ตอบ:  ไมได ตามขอกําหนดของเงินพรบ. เงินกูจากภาครัฐ และ กรอ. /กยศ. 
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ถาม: ตัวเลือก เปนผูกู กยศ./กรอ. (ลดหยอนเงินกูอัตโนมัติ) หมายความวาอยางไร และจะไดรับลดหยอน

หรือไม อยางไร 

ตอบ: นักศึกษาท่ีมาเลือกยืนยันวาเปนผูกู กยศ./กรอ. (ลดหยอนเงินกูอัตโนมัติ) ท้ังรายเดิมและรายใหมท่ีจะ

ดําเนินการ ทางมหาวิทยาลัย และรัฐจะถือวานักศึกษาขอใชสิทธิ์ลดหยอนท้ังสองสวน (30%+20%) โดย

อัตโนมัติ (ท้ังนี้ ทางกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (สวนกลาง) จะใหกูตามยอดท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย ระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ในสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  (Coronavirus Disease 2019 : 

COVID-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เทานั้น) 

 

5. ตัวอยางวิธีการผูกบัญชีธนาคาร 
 

ธนาคารไทยพาณิชย SCB : https://promptpay.scb/login 

ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : https://www.ttbbank.com/archive/PromptPay 

ธนาคารกสิกรไทย KBANK : https://www.kasikornbank.com/special/PromptPay/Pages/index.html 

ธนาคารกรุงเทพ BBL : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-

Banking/PromptPay 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri : https://www.krungsri.com/th/personal/banking-

services/online/promptpay 

ธนาคารกรุงไทย KTB : https://krungthai.com/th/personal/cash-management/ktb-promptpay/169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://krungthai.com/th/personal/cash-management/ktb-promptpay/169

