ปฏิทินการดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
สาหรับนิสิต กยศ.รายต่อเนื่อง (ปี 2-6) และ กรอ.รายต่อเนื่อง (รหัส 56-58)
ที่
1

กิจกรรมดาเนินงาน
ภาคต้น
ภาคปลาย
นิสิตผู้กรู้ ายต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มี password ในการ login เข้าสู่
1 เม.ย. –
1 – 14 ธ.ค. 59
ระบบ e-Studentloan ให้ดาเนินการดังนี้
25 มิ.ย. 59
(หมายเหตุ :
1. ยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
(หมายเหตุ : ระบบ ดาเนินการยื่นแบบ
นเรศวร (http://studentloan.nu.ac.th)
ในข้อ 1 จะเปิดใช้ คาขอกู้เฉพาะข้อ 2)
2. ยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan
วันที่ 15 เม.ย. 59
(http://www.studentloan.or.th)
เป็นต้นไป)
3. ให้นิสิตปริ้นท์แบบคาขอกู้ทั้ง 2 แบบ พร้อมแนบเอกสารส่งทีค่ ณะที่
นิสิตสังกัดเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่คณะกาหนด
(หมายเหตุ : เอกสารแนบเพิ่มเติม ใบแสดงผลการเรียน และใบแสดงการทา
ชั่วโมงจิตอาสา)
2 คณะจัดส่งทะเบียนคุมรายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ กยศ./กรอ. พร้อมแบบ
26 – 30 มิ.ย. 59
คาขอกู้และเอกสารแนบ มายังงานทุนฯ กองบริการการศึกษา เพื่อบันทึก
กรอบวงเงินค่าเล่าเรียน
3 งานทุนฯ กองบริการการศึกษา ดาเนินการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน
1 - 17 ก.ค. 59
และค่าครองชีพของนิสิตผู้กู้ยืมเงิน ผ่านทางระบบ e -Studentloan
4 นิสิตผู้กยู้ ืมเงิน กยศ./กรอ. เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ
18 - 22 ก.ค. 59 15 – 21 ธ.ค. 59
e-Studentloan ตามค่าเล่าเรียนจริง
(หมายเหตุ : หากนิสติ ยืนยันค่าเล่าเรียนเกินระยะเวลาที่กาหนดจะมีผลต่อ
การขึ้นฐาน reg)
5 งานทุนฯ กองบริการการศึกษา จัดพิมพ์เอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและ
23 ก.ค. –
22 ธ.ค. 59 –
ค่าครองชีพ ให้นิสิตผู้กู้ กยศ./กรอ. พร้อมกับจัดส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
5 ส.ค. 59
6 ม.ค. 60
ให้กับคณะเพื่อให้นสิ ิตลงนาม
6 นิสิตผู้กยู้ ืมเงินกองทุนฯ กยศ./กรอ. ติดต่อคณะที่นิสติ สังกัด เพื่อลงนาม
8 – 11 ส.ค. 59
9 – 13 ม.ค. 60
แบบยืนยันเงินค่าเล่าเรียน
7 คณะรวบรวมเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนที่นิสติ ลงนามแล้วพร้อม
ภายใน 17 ส.ค. 59 ภายใน 17 ม.ค. 60
ทะเบียนคุม ส่งงานทุนฯ กองบริการการศึกษา (**ทางงานทุนฯ จะนาข้อมูล (วันที่ 22 ส.ค. 59 (วันที่ 23 ม.ค. 60
นิสิตที่ดาเนินการกู้ยมื เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขึ้นฐาน reg ก่อนวันชาระ
เป็นวันชาระเงิน
เป็นวันชาระเงิน
ค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษา**)
ค่าเล่าเรียน)
ค่าเล่าเรียน)
8 งานทุนฯ กองบริการการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องแบบยืนยันเงิน
18 ส.ค. –
18 ม.ค. –
ค่าเล่าเรียนที่นสิ ิตลงนามแล้ว และดาเนินการยืนยันแบบลงทะเบียน
10 ก.ย. 59
10 ก.พ. 60
ค่าเล่าเรียนฯ ในระบบ e-Studentloan พร้อมกับเสนอแบบยืนยัน
ค่าเล่าเรียนให้รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการลงนาม และจัดส่งเอกสาร
แบบยืนยันเงินค่าเล่าเรียนไปยังธนาคารกรุงไทยฯ
9 นิสิตรอรับการโอนเงินค่าครองชีพจากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /
ประมาณ 2 เดือน ประมาณ 2 เดือน
ธนาคารอิสลาม เข้าบัญชีนิสิตผู้กู้ยมื
หลังจากธนาคาร
หลังจากธนาคาร
(**ปี 2559 การโอนเงินค่าครองชีพจะโอนเงินเข้าบัญชีนสิ ิตหลังจากที่
ได้รับการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบ
ธนาคารได้ตรวจแบบยืนยันตัวจริงเรียบร้อยแล้ว**)
แบบยืนยันแล้ว
แบบยืนยันแล้ว
10 มหาวิทยาลัย รอรับการโอนเงินค่าเล่าเรียนจากธนาคารกรุงไทย จากัด
ประมาณ 2 เดือน ประมาณ 2 เดือน
(มหาชน) / ธนาคารอิสลาม
หลังจากธนาคาร
หลังจากธนาคาร
ได้รับการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบ
แบบยืนยันแล้ว
แบบยืนยันแล้ว
11 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
12 พ.ย. 59
หมายเหตุ กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาคฤดูร้อน
17 เม.ย. –
3 พ.ค. 60
(หมายเหตุ :
ดาเนินการยื่นแบบ
คาขอกู้เฉพาะข้อ 2)

4 – 9 พ.ค. 60

10 – 21 พ.ค. 60
22 – 24 พ.ค. 60
ภายใน 26 พ.ค. 60
(วันที่ 29 พ.ค. 60
เป็นวันชาระเงิน
ค่าเล่าเรียน)
27 พ.ค. –
10 มิ.ย. 60

ประมาณ 2 เดือน
หลังจากธนาคาร
ได้รับการตรวจสอบ
แบบยืนยันแล้ว
ประมาณ 2 เดือน
หลังจากธนาคาร
ได้รับการตรวจสอบ
แบบยืนยันแล้ว
-

เอกสารแนบ เรียงตามลาดับดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แบบคาขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan (http://www.studentloan.or.th)
แบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://studentloan.nu.ac.th)
สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของนิสิต (ถ่ายเอกสารให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ่ายเอกสารให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
สาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้
รูปถ่ายบ้าน พร้อมแผนที่บ้าน (รูปถ่ายบ้านที่ชัดเจนและวาดแผนที่บา้ น)
ใบแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจาปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม
ที่ไม่น้อยกว่า 2.00 (ใช้จากระบบทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.reg.nu.ac.th)
8. ใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (พิมพ์จากระบบ Activitty Transcript
ที่ http://www.sa.nu.ac.th)

