ปฏิทินสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กาหนดการให้กู้ยืมเงินสาหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา
ขั้นตอน
ภาคเรียนที่ 1
1. ผู้กู้รับแบบฟอร์มแบบคาขอกู้ยมื เงินปี 2561 (วันรายงานตัว)
2.กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มแบบคาข้อกู้ยืมปี 2561 พร้อมจัดเตรียมหลักฐานที่แจ้ง
ท้ายใบสมัคร (รายเก่าจากมัธยมและเทียบเท่า) (รายใหม่ทุกระดับชัน้ ปี)
3.จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (รายเก่าจากมัธยมและเทียบเท่า)

3.จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (รายใหม่ทุกระดับชัน้ ปี)

4.กรอกข้อมูลเพื่อจองลาดับการสัมภาษณ์ในระบบจองคิวในเว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษา พร้อมปริน้ ท์บัตรคิวออกจากระบบจองคิว (รายเก่าจากมัธยมและ
เทียบเท่า)
5.กรอกข้อมูลเพื่อจองลาดับการสัมภาษณ์ในระบบจองคิวในเว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษา พร้อมปริน้ ท์บัตรคิวออกจากระบบจองคิว (รายใหม่ทกุ ระดับชัน้ ปี)
6.นัดสัมภาษณ์ผู้กู้รายเก่า จากมัธยมศึกษาและเทียบเท่า

7.นัดสัมภาษณ์ผู้กู้รายใหม่ ทุกระดับชั้นปี

8.ผู้กู้ยืมกรอกแบบคาขอกู้ในระบบ e-Studentloan พร้อมปริน้ ท์แบบคาขอกู้
นาส่ง ห้องกองทุน ชัน้ 2 อาคารกิจการนักศึกษา (SAC)
9.สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายชื่อ
10.ผู้กู้ยืมนาใบลงทะเบียนเรียนส่งงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาพร้อมกรอก
ยืนยันค่าเล่าเรียน
11.เจ้าหน้าที่ ปริน้ แบบยืนยันค่าเล่าเรียนให้ผู้กู้ยมื ทั้งหมด
12.ผู้กู้รับแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 1/2561
13.นัดส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 1/2561

กาหนดเวลา
23 มิ.ย. 2561
23 – 30 มิ.ย. 2561
24 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561
เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง
กองทุนฯ ชัน้ 2 อาคารกิจการ
นักศึกษา (SAC)
9 - 13 ก.ค. 2561
เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง
กองทุนฯ ชัน้ 2 อาคารกิจการ
นักศึกษา (SAC)
1 ก.ค. – 3 ก.ค. 2561

9 ก.ค. – 13 ก.ค. 2561
7 ก.ค. – 8 ก.ค. 2561
เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง
กองทุนฯ ชัน้ 2 อาคารกิจการ
นักศึกษา (SAC)
14 ก.ค. 2561
เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง
กองทุนฯ ชัน้ 2 อาคารกิจการ
นักศึกษา (SAC)
1 ก.ค. – 15 ก.ค. 2561
16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
23 ก.ค. – 27 ก.ค. 2561
25 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561
1 ส.ค.-7 ส.ค. 2561
8 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561

14. นัดผู้ปกครองเซ็นสัญญาสาหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า(จากมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า)
15.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม
16. สถานศึกษานาเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารเซ็นรับรองการกู้ยืม
ภาคเรียนที่ 2
1.ผู้กู้ยืมยื่นแบบคายืนยันการขอกูย้ มื เงินผ่านระบบ e-Studentloan
2.ผู้กู้ยืมนาใบลงทะเบียนเรียนส่งงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาพร้อมกรอก
ยืนยันค่าเล่าเรียน
6.เจ้าหน้าที่ ปริน้ แบบยืนยันค่าเล่าเรียนให้ผู้กู้ยมื ทั้งหมด
7.ผู้กู้รับแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2561
8.นัดส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2561
9.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม
10. เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องก่อนนาส่งให้ผู้บริหารลงนาม และแก้ไขเอกสารที่
ผิดพลาด
10.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารเซ็นรับรองการกู้ยืม
11.สถานศึกษาจัดส่งเอกสารการกู้ยมื เงินไปยังธนาคารกรุงไทย สนง. ใหญ่

11 ส.ค. – 12 ส.ค. 2561
15 ส.ค. – 21 ส.ค. 2561
22 ส.ค. – 31 ส.ค. 2561
1 ก.ย.-20 พ.ย. 2561
ดูตามปฏิทิน มหาวิทยาลัยฯ
21 พ.ย. – 27 พ.ย. 2561
28 พ.ย.-4 ธ.ค. 2561
5 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561
12 ธ.ค. – 18 ธ.ค. 2561
19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2561
24 ธ.ค. 2561 – 10 ม.ค. 2562
11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2562

กาหนดฉบับพิเศษ รับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืม รายเก่า สถานศึกษาเดิม
ขั้นตอน
1. ปริน้ แบบคาขอกู้ยมื ปี 2561 ในเว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษา
2. กรอกข้อมูลลงเอกสารแบบคาขอกู้ยมื ปี 2561 พร้อม
แนบหลักฐานตามที่แจ้งท้ายใบสมัคร
3. จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 ครุศาสตร์


มนุษย์ฯ



วิทยาการจัดการ



วิทยาศาตร์ฯและเทคโนฯ

4. กรอกข้อมูลเพื่อจองลาดับการสัมภาษณ์ในระบบจอง
คิวในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา พร้อมปริน้ ใบคิวออก
จากระบบจองคิว
5. นัดสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายเก่า สถานศึกษาเดิม

กาหนดเวลา
วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2561
วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ ห้อง กยศ. ชัน้ 2 อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา ( SAC )
วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องสุพรรณิกา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (SAC)

กาหนดฉบับพิเศษ รับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืม รายเก่า ย้ายสถานศึกษา
ขั้นตอน
1. รับแบบคาขอกู้ยมื ปี 2561
2. กรอกข้อมูลลงเอกสารแบบคาขอกู้ยมื ปี 2561 พร้อม
แนบหลักฐานตามที่แจ้งท้ายใบสมัคร
3. จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4. กรอกข้อมูลเพื่อจองลาดับการสัมภาษณ์ในระบบจอง
คิวในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา พร้อมปริน้ ใบคิวออก
จากระบบจองคิว
5. นัดสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายเก่า

กาหนดเวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 วันรายงานตัว
วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง กยศ.
ชัน้ 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ( SAC )
วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องสุพรรณิกา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (SAC)

กาหนดฉบับพิเศษ รับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืม รายใหม่ ทุกระดับ
ขั้นตอน
1. รับแบบคาขอกู้ยมื ปี 2561
2. กรอกข้อมูลลงเอกสารแบบคาขอกู้ยมื ปี 2561 พร้อม
แนบหลักฐานตามที่แจ้งท้ายใบสมัคร
3. จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4. กรอกข้อมูลเพื่อจองลาดับการสัมภาษณ์ในระบบจอง
คิวในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา พร้อมปริน้ ใบคิวออก
จากระบบจองคิว
5. นัดสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายเก่า สถานศึกษาเดิม

กาหนดเวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 วันรายงานตัว
วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง กยศ. ชัน้ 2
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ( SAC )
วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องสุพรรณิกา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (SAC)

