
วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด

   1.1) ยื่นแบบค ำยืนยันขอกู้ผ่ำนระบบ e-studentloan

          - รำยเก่ำ/รำยใหม(่นศ.เก่ำมทส.) 1 พค. 58 29 พค.58

          - รำยเก่ำเปล่ียนระดับจำกมัธยม (รหสั B58) 1 พค.58 30 มิย. 58

   1.2) ส่งเอกสำรประกอบกำรขอกู้

         - รำยเก่ำต่อเนื่องในสถำนศึกษำ (รหสั B52-B57) 25 พค.58 29 พค. 58

         - นักศึกษำใหม(่รหสั B58) 29 มิย. 58 30 มิย. 58

   1.3) ตรวจสอบสิทธิก์ำรขอกู้

        - รำยเก่ำ/รำยใหม(่นศ.เก่ำมทส.) 12 มิย. 58

        - นักศึกษำใหม่ (รหสั B58 ) 14 กค. 58

   1.4) ตรวจสอบสถำนะทนุรัฐบำล เพื่อขอยกเวน้กำรเรียกเก็บเงิน

         - ผู้ไปสหกิจศึกษำ 5 มิย. 58 10 มิย. 58

         - ผู้กู้รำยเก่ำ รำยใหม่ เกินหลักสูตร (รหสั B52-B57) 21 กค. 58

         - นักศึกษำใหม(่รหสั B58) 21 กค. 58

   1.5) บนัทกึยืนยันจ ำนวนเงินกู้ค่ำเล่ำเรียนในระบบ e-Studentloan

         - ผู้กู้รำยเก่ำ รำยใหม่ เกินหลักสูตร (รหสั B52-B57) 27 กค. 58 สค. 58

        - นักศึกษำใหม(่รหสั B58) สค. 58 สค. 58

   1.5) จองคิวเลือกวนัยืนยันกู้

          - ผู้กู้รำยเก่ำ รำยใหม่ เกินหลักสูตร (รหสั B52-B57)

          - นักศึกษำใหม(่รหสั B58)

   1.6) เซ็นยืนยันค่ำเล่ำเรียน ตำมวนัที่จองคิว

          - ผู้กู้รำยเก่ำ รำยใหม่ เกินหลักสูตร (รหสั B52-B57) สค. 58 สค. 58

   1.7) นศ.ใหม(่รหสั B58) / ผู้กู้รำยใหม่ ประชุมชี้แจงกำรท ำสัญญำ 6 กค. 58

   1.8) นศ.ใหม(่รหสั B58) / ผู้กู้รำยใหม่ ส่งสัญญำและยืนยันค่ำเล่ำเรียน สค. 58 สค. 58

   1.11) ตรวจสอบกำรโอนเงินค่ำครองชีพ

   1) ประกำศรับสมัคร 13 กค. 58 21 กค. 58

   2) ประชุมพจิำรณำอนุมัติ

   3) ประกำศผลอนุมัติ

   4) ประชุมรับทรำบผลและท ำสัญญำ

   5) ส่งสัญญำเงินยืม

ปฏทิินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ปีการศึกษา2558

กิจกรรมทนุการศึกษา
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3

1.กองทนุเงนิใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) 

หลังจำกธนำคำรตรวจสอบแบบยืนยันแล้ว

ภำยใน 2 สัปดำหห์ลังปิดรับสมคัร

2. กองทนุเงนิยืมเพ่ือการศึกษาส าหรบันักศึกษา มทส.

3. ทนุเรยีนดี (ป ี2-4 ที่มีผลการเรยีน 3.00 ขึ้นไป)

ติดตำมก ำหนดกำร

เปดิภำคกำรศึกษำ

ติดตำมประกำศ

เปดิภำคกำรศึกษำ



วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด
กิจกรรมทนุการศึกษา

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3

   1) น ำผลกำรเรียนเทอมก่อน ยืนสมัครที่สำขำวชิำ 13 กค. 58 17 กค. 58

   2) สำขำวชิำท ำกำรคัดเลือก 20 กค. 58 21 กค.58

   3) สำขำวชิำส่งชื่อที่งำนทนุฯ 22 กค. 58

   1) ประกำศรับสมัคร ปกีำรศึกษำ 2558 คร้ังที่ 1 6 พค. 58 22 พค. 58

   2) ประชุมพจิำรณำอนุมัติ - ประกำศผล 29 พค. 58 5 มิย. 58

   3) รับมอบทนุในวนัไหวค้รู ประจ ำปกีำรศึกษำ 2558 (คร้ังที่ 1) 9 กค. 58

   1) วนัที่ใหย้ืมเงินยืมฉุกเฉิน 13 กค. 58 21 กค. 58

   2) วนัสุดทำ้ยใหส่้งคืนเงินยืมฉุกเฉิน 2 ตค. 58

   1) นักศึกษำลงทะเบยีนประสงค์ขอท ำงำนในระบบ Online 10 มิย. 58 28 มิย. 58

   2) ประชุมนักศึกษำประสงค์จ้ำงงำน 12 กค. 58 12 กค. 58

   3) นักศึกษำจ้ำงงำน ปฏบิตังำน 20 กค. 58 9 กค. 58

7. การรายงานผลการเรยีนของ นศ.ที่รบัทนุต่อเน่ือง, บณัฑิตศึกษา กค.58 ตค. 58 พย. 58 กพ. 59 มีค. 59 มิย. 59

     - กิจกรรมวนัเกิดหลวงพอ่คูณ 4 ตค. 58

     - กิจกรรมวนัปจัฉิมนิเทศนักศึกษำทนุ กยศ.

     - กิจกรรมวนัปจัฉิมนิเทศนักศึกษำทนุเงินยืม มทส.

     - กิจกรรมเยี่ยมบำ้นนักศึกษำทนุกำรศึกษำ

     - กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ของนักศึกษำทนุ

    - ประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับทนุประจ ำปี

หมายเลขโทรศัพทแ์ละเว็บไซต์ กยศ./ธ.กรงุไทย

 - ศูนย์สำยใจ กยศ. 02-610-4888

 - เวบ็ไซต์ กยศ. http://www.studentloan.or.th

 - กรุงไทยโฟน 1551 หรือ 02-208-8699

 - เวบ็ไซต์ ธ.กรุงไทย http://www.studentloan.ktb.co.th/

 - ทนุ กยศ.    044 - 223114, ทนุอื่นๆ      044 - 223115 

 - หน.งำนทนุฯ     044 - 223129 

 - e-mail  :  scholar@sut.ac.th

 - เวบ็ไซต์  http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund

 - facebook  http://www.facebook.com/groups/sutfund

หมายเลขโทรศัพท ์เว็บไซต์ งานทนุการศึกษา

6. ทนุจ้างงานนักศึกษา

8. กิจกรรม/ประชุมสรปุทนุการศึกษา

ตค. 58

ปิดภำคกำรศึกษำ 2/2558

2 สัปดำห์ก่อนปิดภำค2/58 2 สัปดำห์ก่อนปิดภำค2/58 2 สัปดำห์ก่อนปิดภำค3/58

ปิดภำคกำรศึกษำ3/2558

(ไม่นับรวมสอบกลำงภำค)

มค. 59 พค. 59

5. เงนิยืมฉุกเฉินส าหรบันักศึกษา มทส.

4. กองทนุเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย 






