
 

ปฏิทินการด าเนินงานกองทุนกู้ยืมเพือ่การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2561 

ขัน้ตอน ก าหนดเวลา สถานท่ี หมายเหตุ 

1.ย่ืนแบบค าขอกู้ยืม ภาคเรียนท่ี 1/2561   

1.1 นกัศกึษา “ปัจจบุนั” และนกัศกึษาใหม ่“รหสั61” ทีม่คีวาม
ประสงคจ์ะขอกูย้มื กยศ. และกรอ. ภาคเรยีนที ่1/2561 ใหส้่งแบบ
ค าขอกูย้มื ฯ พรอ้มเอกสารแนบทีค่รบสมบรูณ์ 
1.2 นกัศกึษา “ปัจจบุนั”  ยืน่กูผ้่านระบบ E-Student loan 

1-30 เม.ย. 61 แผนกทุนการศกึษาฯ อาคาร
1 ชัน้ 1 ทุกวทิยาเขต 

 

2. ผูข้อกูย้มืขอรหสัผ่าน  นักศึกษาใหม่ รหสั 61 1-31 พ.ค. 61 แผนกทุนการศกึษาฯ อาคาร
1 ชัน้ 1 ทุกวทิยาเขต 

ขอคอมพิวเตอรเ์พ่ืออ านวยความ
สะดวกให้นศ. มีเจ้าหน้าท่ีฯคอย

อ านวยความสะดวก 

3. นักศึกษาใหม่รหสั 61 ยืน่กูผ้่านระบบ E-Student loan 1พ.ค.-15 มิ.ย. 61   
4. นกัศกึษา “ปัจจุบนั”ส่งชัว่โมงจรงิอาสา 1 พ.ค. – 30 พ.ค. 61 แผนกกจิกรรม  
5. เจา้หน้าทีจ่ดัสรรและบนัทกึกรอบวงเงนิของผูกู้ย้มืทุกประเภททุก
ชัน้ปี 

16-30 มิ.ย. 61   

6. เจา้หน้าทีป่ระกาศรายช่ือผู้กู้ยืมรายใหม่ พรอ้มท าสญัญา 1-14 ก.ค. 61   
7. ยนืยนัค่าเล่าเรยีน    
    7.1  นกัศกึษาภาคสมทบ- วทิยาเขตสะพานใหม ่ 15 ก.ค. 61 แผนกทุนการศกึษาฯ  
    7.2  นกัศกึษาภาคปกต-ิ วทิยาเขตสะพานใหม ่ 17-20 ก.ค. 61 แผนกทุนการศกึษาฯ  
    7.3  นกัศกึษาภาคสมทบ- วทิยาเขตรงัสติ 22 ก.ค. 61 อาคาร 1 ชัน้ 2 วิทยาเขตรงัสิต 
    7.4  นกัศกึษาภาคปกต-ิ วทิยาเขตรงัสติ 23-26 ก.ค. 61 อาคาร 1 ชัน้ 2 วิทยาเขตรงัสิต 
    7.5  นกัศกึษาภาคสมทบ- ศนูยน์นทบุร ี 5 ส.ค. 61 อาคาร 2  ชัน้ 7 ศนูยน์นทบรีุ 
8.  เจา้หน้าทีต่รวจสอบและแกไ้ขเอกสารใหม้คีวามสมบรูณ์ถูกตอ้ง 
และจดัเรยีงตามเลขทีส่ญัญา/ใบยนืยนัค่าเล่าเรยีน 

15 ก.ค.-10 ส.ค.61 
 รบัเอกสารพร้อมตรวจสอบ

เอกสาร 
9.  เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารแบบลงทะเบยีนยนืยนัค่าเล่าเรยีน
ผ่านระบบ E-Student loan เพือ่ยนืยนัขอ้มลูจ านวนเงนิกูย้มืต่อ
ธนาคารกรุงไทย 

1-20 ส.ค. 61 
 ผ่านขัน้ตอนท่ี 7แล้วสามารถ

ทยอยบนัทึกในระบบ E-student 
loan 

10.  ผูม้อี านาจลงนามสญัญา/ใบยนืยนัค่าเล่าเรยีน 1 ส.ค. – 20 ก.ย. 61  ผ่านขัน้ตอนท่ี 8แล้วน าเสนอเป็น
รอบๆเพ่ือลงนาม 

11. จดัเรยีงเอกสารตามเลขที ่โดยจดักลุ่มละ 50 ชุด พรอ้มใบปะ
หน้า น าส่งธนาคารกรุงไทย 

1 ส.ค. – 20 ก.ย. 61 
  

 ภาคเรียนท่ี 2/2561   

1. นักศึกษา ยืน่กูผ้่านระบบ E-Student loan 1 ก.ย.-30 ต.ค. 61   
2. ยนืยนัค่าเล่าเรยีน    
    2.1  นกัศกึษาภาคสมทบ- วทิยาเขตสะพานใหม ่ 28 ต.ค. 61 แผนกทุนการศกึษาฯ  
    2.2  นกัศกึษาภาคปกต-ิ วทิยาเขตสะพานใหม ่ 15-20 พ.ย. 61 แผนกทุนการศกึษาฯ W=9/11/61 
    2.3  นกัศกึษาภาคสมทบ- วทิยาเขตรงัสติ 4 พ.ย. 61 อาคาร 1 ชัน้ 2 วิทยาเขตรงัสิต 
    2.4  นกัศกึษาภาคปกต-ิ วทิยาเขตรงัสติ 23-30 พ.ย. 61 อาคาร 1 ชัน้ 2 วิทยาเขตรงัสิต 
    2.5  นกัศกึษาภาคสมทบ- ศนูยน์นทบุร ี 11 พ.ย.61 อาคาร 2  ชัน้ 7 ศนูยน์นทบรีุ 
3.  เจา้หน้าทีต่รวจสอบและแกไ้ขเอกสารใหม้คีวามสมบรูณ์ถูกตอ้ง 
และจดัเรยีงตามเลขทีส่ญัญา/ใบยนืยนัค่าเล่าเรยีน 

28 ต.ค.-20 พ.ย. 61  รบัเอกสารพร้อมตรวจสอบ
เอกสาร 

4.  เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารแบบลงทะเบยีนยนืยนัค่าเล่าเรยีน
ผ่านระบบ E-Student loan เพือ่ยนืยนัขอ้มลูจ านวนเงนิกูย้มืต่อ
ธนาคารกรุงไทย 

1 พ.ย. -10 ธ.ค.61 

 ผ่านขัน้ตอนท่ี 3แล้วสามารถ
ทยอยบนัทึกในระบบ E-student 

loan 
 



ขัน้ตอน ก าหนดเวลา สถานท่ี หมายเหตุ 

5.  ผูม้อี านาจลงนามสญัญา/ใบยนืยนัค่าเล่าเรยีน 1 พ.ย. -10 ม.ค.62  ผ่านขัน้ตอนท่ี 4แล้วน าเสนอเป็น
รอบๆเพ่ือลงนาม 

6. จดัเรยีงเอกสารตามเลขที ่โดยจดักลุ่มละ 50 ชุด พรอ้มใบปะหน้า 
น าส่งธนาคารกรุงไทย 

1 พ.ย. -10 ม.ค.62 
  

 ภาคเรียนท่ี 3/2561   

1. นักศึกษา ยืน่กูผ้่านระบบ E-Student loan 1ม.ค.-20 ก.พ. 62   
2. ยนืยนัค่าเล่าเรยีน    
    2.1  นกัศกึษาภาคสมทบ- วทิยาเขตสะพานใหม ่ 3 ก.พ.62 แผนกทุนการศกึษาฯ  
    2.2  นกัศกึษาภาคปกต-ิ วทิยาเขตสะพานใหม ่ 7 -14 ก.พ. 62 แผนกทุนการศกึษาฯ W=25/03/62 
    2.3  นกัศกึษาภาคสมทบ- วทิยาเขตรงัสติ 10 ก.พ. 62 อาคาร 1 ชัน้ 2 วิทยาเขตรงัสิต 
    2.4  นกัศกึษาภาคปกต-ิ วทิยาเขตรงัสติ 16 – 22 ก.พ. 62 อาคาร 1 ชัน้ 2 วิทยาเขตรงัสิต 
    2.5  นกัศกึษาภาคสมทบ- ศนูยน์นทบุร ี 17 ก.พ. 62 อาคาร 2  ชัน้ 7 ศนูยน์นทบรีุ 
3.  เจา้หน้าทีต่รวจสอบและแกไ้ขเอกสารใหม้คีวามสมบรูณ์ถูกตอ้ง 
และจดัเรยีงตามเลขทีส่ญัญา/ใบยนืยนัค่าเล่าเรยีน 

3 ก.พ.- 28 ก.พ.62 
 รบัเอกสารพร้อมตรวจสอบ

เอกสาร 
4.  เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารแบบลงทะเบยีนยนืยนัค่าเล่าเรยีน
ผ่านระบบ E-Student loan เพือ่ยนืยนัขอ้มลูจ านวนเงนิกูย้มืต่อ
ธนาคารกรุงไทย 

1-20 มี.ค. 62 
 ผ่านขัน้ตอนท่ี 3แล้วสามารถ

ทยอยบนัทึกในระบบ E-student 
loan 

5.  ผูม้อี านาจลงนามสญัญา/ใบยนืยนัค่าเล่าเรยีน 1 มี.ค.-10 เม.ย. 62  ผ่านขัน้ตอนท่ี 4แล้วน าเสนอเป็น
รอบๆเพ่ือลงนาม 

6. จดัเรยีงเอกสารตามเลขที ่โดยจดักลุ่มละ 50 ชุด พรอ้มใบปะหน้า 
น าส่งธนาคารกรุงไทย 

1 มี.ค.-10 เม.ย. 62 
  

หมายเหต ุ: 

1. นกัศกึษาจะไดร้บัเงนิค่าใชจ้่ายรายเดอืนตามก าหนดเวลา  ดงันี้ 

-  ประเภท กยศ.  ภายใน  30  วนั  หลงัจากเจา้หน้าทีต่รวจสอบฯ ผ่านระบบ E-Student loan  แลว้ 

-  ประเภท กรอ.  ภายใน  3  วนั  หลงัจากธนาคารกรุงไทยไดร้บัเอกสารสญัญา/ใบยนืยนัค่าเล่าเรยีนแลว้ 

2. การได้รบัเงนิค่าใชจ้่ายรายเดอืนของนักศกึษานัน้  มหาวทิยาลยัจะไม่สามารถก าหนดวนัได้  ฉะนั ้นการทีน่ักศกึษาท าสญัญาในเดอืนเดยีวกนั  ไม่

สามารถยนืยนัไดว้่านกัศกึษาจะไดร้บัเงนิรายเดอืนพรอ้มกนั  ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทยดว้ยแต่เบื้องตน้จะเป็นไปตามขอ้ที ่1  

ยกเวน้  มขีอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากความไมส่มบรูณ์ของเอกสาร หรอืธนาคารฯ 

3. นักศกึษาสามารถตรวจสอบสถานะส่งเอกสารของตนเองผ่านระบบ E-Student loan ได้  หากปรากฏค าว่า “รอเอกสาร”  หมายถึง เจา้หน้าที่ได้

ตรวจสอบเอกสารยนืยนัการกู้ยมืส่งธนาคารผ่านระบบ E-Student loan เรยีบร้อยแล้ว  รอเพยีงเอกสารต้นฉบบัส่งให้ธนาคารในล าดบัต่อไป  ซึ่ง

นกัศกึษาไดร้บัเงนิรายเดอืนแรกก่อน 1 เดอืน  หากเอกสารต้นฉบบัส่งไดท้นัภายใน 30 วนั หลงัจากตรวจเอกสารผ่านระบบแลว้  นักศกึษาจะได้รบั

เงนิรายเดอืนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

แผนกทุนการศึกษา และสวสัดิการ 
26/04/2561 


