
ปฏิทินส าหรับนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ก าหนดการใหกู้้ยืมเงนิส าหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศกึษาและเปลี่ยนสถานศกึษา 

ขั้นตอน 
ก าหนดเวลา 

ภาคเรียนท่ี 1 

1. ผู้กู้รับแบบฟอร์มแบบค าขอกู้ยมืเงินปี 2561 (วันรายงานตัว) 23 มิ.ย. 2561  

2.กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มแบบค าข้อกู้ยืมปี 2561 พรอ้มจัดเตรียมหลักฐานท่ีแจ้ง

ท้ายใบสมัคร (รายเก่าจากมัธยมและเทียบเท่า) (รายใหม่ทุกระดับชัน้ปี) 

23 – 30 ม.ิย. 2561 

3.จัดสง่เอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (รายเก่าจากมัธยมและเทียบเท่า) 

 

24 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561  

เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง

กองทุนฯ ชัน้ 2 อาคารกิจการ

นักศกึษา (SAC) 

3.จัดสง่เอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (รายใหม่ทุกระดับชัน้ปี) 

 

9 - 13 ก.ค. 2561  

เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง

กองทุนฯ ชัน้ 2 อาคารกิจการ

นักศกึษา (SAC) 

4.กรอกข้อมูลเพื่อจองล าดับการสัมภาษณใ์นระบบจองคิวในเว็บไซต์กองพัฒนา

นักศกึษา พร้อมปร้ินท์บัตรคิวออกจากระบบจองคิว (รายเก่าจากมัธยมและ

เทียบเท่า)  

1 ก.ค. – 3 ก.ค. 2561 

5.กรอกข้อมูลเพื่อจองล าดับการสัมภาษณใ์นระบบจองคิวในเว็บไซต์กองพัฒนา

นักศกึษา พร้อมปร้ินท์บัตรคิวออกจากระบบจองคิว (รายใหม่ทุกระดับชัน้ปี)  

9 ก.ค. – 13 ก.ค. 2561 

6.นัดสัมภาษณผ์ู้กู้รายเก่า จากมัธยมศกึษาและเทียบเท่า 7 ก.ค. – 8 ก.ค. 2561 

เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง

กองทุนฯ ชัน้ 2 อาคารกิจการ

นักศกึษา (SAC) 

7.นัดสัมภาษณผ์ู้กู้รายใหม่ ทุกระดับช้ันปี 14 ก.ค. 2561  

เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง

กองทุนฯ ชัน้ 2 อาคารกิจการ

นักศกึษา (SAC) 

8.ผู้กู้ยืมกรอกแบบค าขอกู้ในระบบ e-Studentloan พร้อมปร้ินท์แบบค าขอกู้     

น าส่ง ห้องกองทุน ชัน้ 2 อาคารกิจการนักศกึษา (SAC) 

1 ก.ค. – 15 ก.ค. 2561 

9.สถานศกึษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายช่ือ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 

10.ผู้กู้ยืมน าใบลงทะเบียนเรียนส่งงานกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศกึษาพร้อมกรอก

ยนืยันค่าเล่าเรียน 

23 ก.ค. – 27 ก.ค. 2561 

11.เจ้าหนา้ที่ ปร้ินแบบยนืยันค่าเล่าเรียนให้ผู้กู้ยมืท้ังหมด 25 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 

12.ผู้กู้รับแบบยนืยันค่าเล่าเรียนเทอม 1/2561  1 ส.ค.-7 ส.ค. 2561 

13.นัดสง่แบบยนืยันค่าเล่าเรียนเทอม 1/2561 8 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 



14. นัดผู้ปกครองเซ็นสัญญาส าหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า(จากมัธยมศกึษาหรือ

เทียบเท่า) 

11 ส.ค. – 12 ส.ค. 2561 

15.สถานศึกษาตรวจสอบและยนืยันใบลงทะเบียนกู้ยืม 15 ส.ค. – 21 ส.ค. 2561 

16. สถานศกึษาน าเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารเซ็นรับรองการกู้ยืม 22 ส.ค. – 31 ส.ค. 2561 

ภาคเรียนท่ี 2  

1.ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกูย้มืเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.ย.-20 พ.ย. 2561 

2.ผู้กู้ยืมน าใบลงทะเบียนเรียนส่งงานกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษาพร้อมกรอก

ยนืยันค่าเล่าเรียน 

ดูตามปฏทิิน มหาวิทยาลัยฯ 

6.เจ้าหนา้ที่ ปร้ินแบบยนืยันค่าเล่าเรียนให้ผู้กู้ยมืท้ังหมด 21 พ.ย. – 27 พ.ย. 2561 

7.ผู้กู้รับแบบยนืยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2561 28 พ.ย.-4 ธ.ค. 2561 

8.นัดสง่แบบยนืยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2561 5 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561 

9.สถานศึกษาตรวจสอบและยนืยันใบลงทะเบียนกู้ยืม 12 ธ.ค. – 18 ธ.ค. 2561 

10. เจ้าหนา้ที่ตรวจความถูกตอ้งก่อนน าส่งใหผู้้บริหารลงนาม และแก้ไขเอกสารท่ี

ผิดพลาด 

19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2561 

10.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารเซ็นรับรองการกู้ยืม 24 ธ.ค. 2561 – 10 ม.ค.  2562 

11.สถานศึกษาจัดสง่เอกสารการกู้ยมืเงินไปยังธนาคารกรุงไทย สนง. ใหญ่ 11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดฉบับพิเศษ รับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืม รายเก่า สถานศึกษาเดิม 

ขั้นตอน ก าหนดเวลา 

1. ปร้ินแบบค าขอกู้ยมืปี 2561 ในเว็บไซต์กองพัฒนา

นักศกึษา 

วันท่ี 13 – 17 มิถุนายน 2561 

2. กรอกข้อมูลลงเอกสารแบบค าขอกู้ยมืปี 2561 พรอ้ม

แนบหลักฐานตามท่ีแจ้งท้ายใบสมัคร 

วันท่ี 13 – 17 มิถุนายน 2561 

3. จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

 ครุศาสตร์ 

 มนุษยฯ์ 

 วทิยาการจัดการ 

 วทิยาศาตร์ฯและเทคโนฯ 

เวลา 09.00 น.  – 17.00 น.  ณ ห้อง กยศ. ชัน้ 2  อาคาร

กิจกรรมนักศึกษา ( SAC ) 

วันท่ี 18 -19 มิถุนายน 2561  

วันท่ี 20 มิถุนายน 2561 

วันท่ี 21 มถิุนายน 2561 

วันท่ี 22 มถิุนายน 2561 

4. กรอกข้อมูลเพื่อจองล าดับการสัมภาษณ์ในระบบจอง

คิวในเว็บไซต์กองพัฒนานกัศกึษา พร้อมปร้ินใบคิวออก

จากระบบจองคิว 

วันท่ี 1 – 3 กรกฎาคม 2561  

5. นัดสัมภาษณผ์ู้กู้ยืมรายเก่า สถานศกึษาเดิม วันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 – 17.00 น. 

ณ  ห้องสุพรรณิกา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศกึษา (SAC)  
 

 

ก าหนดฉบับพิเศษ รับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืม รายเก่า ย้ายสถานศึกษา 

ขั้นตอน ก าหนดเวลา 

1. รับแบบค าขอกู้ยมืปี 2561 วันท่ี 23 มถิุนายน 2561 วันรายงานตัว 

2. กรอกข้อมูลลงเอกสารแบบค าขอกู้ยมืปี 2561 พร้อม

แนบหลักฐานตามท่ีแจ้งท้ายใบสมัคร  

วันท่ี 23 - 30 มถิุนายน 2561 

3. จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

 

วันท่ี 24  มถิุนายน – 3 กรกฎาคม 2561  ณ ห้อง กยศ. 

ชัน้ 2  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ( SAC ) 

4. กรอกข้อมูลเพื่อจองล าดับการสัมภาษณใ์นระบบจอง

คิวในเว็บไซต์กองพัฒนานกัศกึษา พร้อมปร้ินใบคิวออก

จากระบบจองคิว 

วันท่ี 1 – 3 กรกฎาคม 2561  

5. นัดสัมภาษณผ์ู้กู้ยืมรายเก่า วันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 – 17.00 น. 

ณ  ห้องสุพรรณิกา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศกึษา (SAC)  
 

 

 



ก าหนดฉบับพิเศษ รับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืม รายใหม่ ทุกระดับ 

ขั้นตอน ก าหนดเวลา 

1. รับแบบค าขอกู้ยมืปี 2561 วันท่ี 23 มิถุนายน 2561 วันรายงานตัว 

2. กรอกข้อมูลลงเอกสารแบบค าขอกู้ยมืปี 2561 พรอ้ม

แนบหลักฐานตามท่ีแจ้งท้ายใบสมัคร  

วันท่ี 23 - 30 มิถุนายน 2561 

3. จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

 

วันท่ี 9 – 13 กรกฎาคม 2561  ณ ห้อง กยศ. ชัน้ 2  

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ( SAC ) 

4. กรอกข้อมูลเพื่อจองล าดับการสัมภาษณใ์นระบบจอง

คิวในเว็บไซต์กองพัฒนานกัศกึษา พร้อมปร้ินใบคิวออก

จากระบบจองคิว 

วันท่ี 9 - 13 กรกฎาคม 2561  

5. นัดสัมภาษณผ์ู้กู้ยืมรายเก่า สถานศกึษาเดิม วันท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 – 17.00 น. 

ณ  ห้องสุพรรณิกา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศกึษา (SAC)  

 

 


