
วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด

   1.1) ยื่นแบบค ายืนยันขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan

          - รายเก่า/รายใหม(่นศ.เก่ามทส.) 1 พค. 61 31 พค. 61

          -นักศึกษาใหม่ (รหสั B61) 1 พค. 61 10 สค. 61

   1.2) นักศึกษาใหม(่รหสั B61) ส่งเอกสารขอกู้และรับการสัมภาษณ์ 21 กค. 61 10 สค. 61

   1.3) บนัทกึข้อมูลการขอกู้ในเวบ็ไซต์งานทนุการศึกษา

         - รายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา (รหสั B57-B60) 25 มิย. 61 30 มิย. 61

        - เกินหลักสูตร (รหสั B57) และผู้ไปสหกิจศึกษา 25 มิย. 61 30 มิย. 61

         - นักศึกษาใหม(่รหสั B61)  -  -

   1.4) ตรวจสอบสิทธิก์ารขอกู้ 14 สค. 61

   1.5) ตรวจสอบสถานะทนุรัฐบาล เพื่อขอยกเวน้การเรียกเก็บเงิน

         - ผู้ไปสหกิจศึกษา 25 มิย. 61

         - ผู้กู้รายเก่า รายใหม่ เกินหลักสูตร (รหสั B57-B60) 14 สค. 61

         - นักศึกษาใหม(่รหสั B61) 14 สค. 61

(กรณีนกัศึกษาแพทย์ ทนัตแพทย์ ต้ังแต่ชั้นปทีี่ 2 หลังลงทะเบยีนใหแ้จ้งงานทนุเพื่อขอสถานะทนุ)

   1.6) บนัทกึยืนยันจ านวนเงินกู้ค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan

         - ผู้ไปสหกิจศึกษา 25 มิย.. 61 5 กค. 61

         - ผู้กู้รายเก่า รายใหม่ เกินหลักสูตร (รหสั B56-B59) 20 สค. 61 25 สค. 61

        - นักศึกษาใหม(่รหสั B61)

   1.7) จองคิวเลือกวนัยืนยันกู้

          - ผู้กู้รายเก่า รายใหม่ เกินหลักสูตร (รหสั B57-B60)

          - นักศึกษาใหม(่รหสั B61)

  1.8) นศ.ใหม(่รหสั B61) / ผู้กู้รายใหม่ ประชุมชี้แจงการท าสัญญา

  1.9) เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน ตามวนัที่จองคิว

          - ผู้ไปสหกิจศึกษา 9 กค. 61 25 สค. 61

          - ผู้กู้รายเก่า เกินหลักสูตร (รหสั B56-B58) 20 สค. 61 25 สค. 61

   1.10) นศ.ใหม(่รหสั B61) / ผู้กู้รายใหม่ ส่งสัญญาและยืนยันค่าเล่าเรียน

   1.11) ตรวจสอบการโอนเงินค่าครองชีพ

เร่ิม16 สค. 61

ติดตามประกาศ

ติดตามประกาศ

ติดตามประกาศ 

หลังจากธนาคารตรวจสอบแบบยืนยันแล้ว

1.กองทนุเงนิใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ติดตามประกาศ

ปฏทิินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ปีการศึกษา2561

กิจกรรมทนุการศึกษา
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3



วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด วันเริม่ต้น วันสิ้นสุด วันเริม่ต้น วันสิ้นสุดกิจกรรมทนุการศึกษา
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3

   1) ประกาศรับสมัคร 6 สค.61 16 สค. 61

   2) ประชุมพจิารณาอนุมัติ

   3) ประกาศผลอนุมัติ

   4) ประชุมรับทราบผลและท าสัญญา

   5) ส่งสัญญาเงินยืม

   1) น าผลการเรียนเทอมก่อน ยืนสมัครที่สาขาวชิา 6 สค. 61 9 สค. 61

   2) สาขาวชิาท าการคัดเลือก 10 สค. 61 14 สค. 61

   3) สาขาวชิาส่งชื่อที่งานทนุฯ 15 สค. 61

   1) ประกาศรับสมัคร ปกีารศึกษา 2561 28 พค. 61 15 มิย. 61

   2) ประชุมพจิารณาอนุมัติ - ประกาศผล 13 กค. 61

   3) รับมอบทนุในวนัไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 2560 2 สค. 61

   1) วนัที่ใหย้ืมเงินยืมฉุกเฉิน 6 สค. 61 5 ตค. 61

   2) วนัสุดทา้ยใหส่้งคืนเงินยืมฉุกเฉิน 19 ตค. 61

   1) นักศึกษาลงทะเบยีนประสงค์ขอท างานในระบบ Online 27 มิย. 61 6 กค. 61

   2) ประชุมนักศึกษาประสงค์จ้างงาน

   3) นักศึกษาจ้างงาน ปฏบิตังาน 13 สค. 61 26 ตค .61

7. การรายงานผลการเรยีนของ นศ.ที่รบัทนุต่อเน่ือง, บณัฑิตศึกษา พย. 61 กพ. 61 มีค. 61 มิย. 61

     - กิจกรรมวนัปจัฉิมนิเทศนักศึกษาทนุ กยศ.

     - กิจกรรมวนัปจัฉิมนิเทศนักศึกษาทนุเงินยืม มทส.

     - กิจกรรมเยี่ยมบา้นนักศึกษาทนุการศึกษา

หมายเลขโทรศัพทแ์ละเว็บไซต์ กยศ./ธ.กรงุไทย

 - ศูนย์สายใจ 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.งานทนุฯ     044 - 223129 

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

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

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

4. กองทนุเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ภายใน 2 สัปดาหห์ลังปิดรับสมคัร

ติดตามประกาศ

เปดิภาคการศึกษา

เปดิภาคการศึกษา

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

2. กองทนุเงนิยืมเพ่ือการศึกษาส าหรบันักศึกษา มทส.

หมายเลขโทรศัพท ์เว็บไซต์ งานทนุการศึกษา

5. เงนิยืมฉุกเฉินส าหรบันักศึกษา มทส.

6. ทนุจ้างงานนักศึกษา

5 สค. 61 

(ไม่นับรวมสอบกลางภาค)

8. กิจกรรม/ประชุมสรปุทนุการศึกษา

ตค. 61 มค. 62 พค. 62

2 สัปดาห์ก่อนปิดภาค1/61 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาค2/612 สัปดาห์ก่อนปิดภาค3/61

ปิดภาคการศึกษา 2/2560


