
วันที่ เดือน ป� รายการ สถานท่ี กู�ยืม ประเภทนักศึกษา ใช�เวลา
 3 - 7 กันยายน 2556 ประเมินความพึงพอใจกองทุนกู�ยืมฯ loan.kbu.ac.th กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 2 นาทีต4อคน

วันเป5ดระบบ กันยายน 2556 ย่ืนกู�ยืม 2/2556 ในระบบ e-studentloan และรับ กท.304 (2/56) www.studentloan.or.th กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 นักศึกษาย่ืนเอง
หลังลงทะเบียน กันยายน 2556 ย่ืนยอดลงทะเบียน ในระบบ e-studentloan www.studentloan.or.th กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 นักศึกษาย่ืนเอง

23 - 25 กันยายน 2556 เซ็นแบบยืนยัน 2/2556 (รอบท่ี 1) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. เลขท่ีสัญญา 52/.. - 56/.... 10 นาทีต4อคน
26 - 28 กันยายน 2556 เซ็นแบบยืนยัน 2/2556 (รอบท่ี 1) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. เลขท่ีสัญญา 52/.. - 56/.... 10 นาทีต4อคน
 1 - 5 ตุลาคม 2556 รับแบบฟอรNมขอกู�ยืมป1 2557 พร�อมสัมภาษณN 2 วิทยาเขต กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 2 นาทีต4อคน
 7 - 8 ตุลาคม 2556 เซ็นแบบยืนยัน 2/2555 (รอบท่ี 2) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. เลขท่ีสัญญา 52/.. - 56/.... 10 นาทีต4อคน
 9 - 12 ตุลาคม 2556 เซ็นแบบยืนยัน 2/2555 (รอบท่ี 2) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. เลขท่ีสัญญา 52/.. - 56/.... 10 นาทีต4อคน
 28 - 31 ตุลาคม 2556 กองทุนกู�ยืมฯ ป5ดทําการ 2 วิทยาเขต

 1 - 3 พฤศจิกายน 2556 กองทุนกู�ยืมฯ ป5ดทําการ 2 วิทยาเขต

ทุกวัน พ.ย. 56 - พ.ค.57 รับแบบฟอรNมขอกู�ยืมป1 2557 พร�อมสัมภาษณN 2 วิทยาเขต กยศ./กรอ. นักศึกษาใหม4เร่ิมกู�ป1 57 15 นาทีต4อคน
 4 - 16 พฤศจิกายน 2556 ส4งแบบฟอรNมขอกู�ยืมต4อป1 2557 2 วิทยาเขต กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4าทุกช้ันป1 5 นาทีต4อคน

20 พฤศจิกายน 2556 รับแบบยืนยัน และใบเสร็จ 2/2556 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 52/. - 55/.. 2 นาทีต4อคน
21 พฤศจิกายน 2556 รับแบบยืนยัน และใบเสร็จ 2/2556 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 56/.... 2 นาทีต4อคน
25 พฤศจิกายน 2556 รับแบบยืนยัน และใบเสร็จ 2/2556 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 52/. - 55/.. 2 นาทีต4อคน
26 พฤศจิกายน 2556 รับแบบยืนยัน และใบเสร็จ 2/2556 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 56/.... 2 นาทีต4อคน
12 ธันวาคม 2556 รับแบบยืนยัน และใบเสร็จ 2/2556 คืน (รอบท่ี 2) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1ท่ียังไม4ได�รับ 2 นาทีต4อคน
19 ธันวาคม 2556 รับแบบยืนยัน และใบเสร็จ 2/2556 คืน (รอบท่ี 2) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1ท่ียังไม4ได�รับ 2 นาทีต4อคน

วันเป5ดระบบ มกราคม 2557 ย่ืนกู�ยืม 3/2556 ในระบบ e-studentloan และรับ กท.304 (3/56) www.studentloan.or.th กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 นักศึกษาย่ืนเอง
หลังลงทะเบียน มกราคม 2557 ย่ืนยอดลงทะเบียน ในระบบ e-studentloan www.studentloan.or.th กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 นักศึกษาย่ืนเอง

27 - 28 มกราคม 2557 เซ็นแบบยืนยัน 3/2556 วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 10 นาทีต4อคน
30 - 31 มกราคม 2557 เซ็นแบบยืนยัน 3/2556 วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 10 นาทีต4อคน

ดูประกาศ กุมภาพันธN 2557 โครงการตรวจเย่ียมหอพักนักศึกษา 2 วิทยาเขต กยศ./กรอ. สุ4มนักศึกษากู�ยืมทุกช้ันป1ท่ีกําลังศึกษา 10 นาทีต4อคน
ดูประกาศ กุมภาพันธN 2557 โครงการปWจฉิมนิเทศ พร�อมรับเอกสารการแจ�งสําเร็จการศึกษา ดูประกาศ กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4า ช้ันป1ที่ 4 นับรหัสถึงป1 2556 บรรยาย 4 ช่ัวโมง
ดูประกาศ กุมภาพันธN 2557 โครงการปลูกจิตสํานึก พร�อมรับเอกสารการกู�ยืมต4อป1 2557 ดูประกาศ กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4า ช้ันป1ที่ 3 นับรหัสถึงป1 2556 บรรยาย 4 ช่ัวโมง
ดูประกาศ กุมภาพันธN 2557 โครงการปลูกจิตสํานึก พร�อมรับเอกสารการกู�ยืมต4อป1 2557 ดูประกาศ กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4า ช้ันป1ที่ 2 นับรหัสถึงป1 2556 บรรยาย 4 ช่ัวโมง
ดูประกาศ กุมภาพันธN 2557 โครงการปลูกจิตสํานึก พร�อมรับเอกสารการกู�ยืมต4อป1 2557 ดูประกาศ กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4า ช้ันป1ที่ 1 นับรหัสถึงป1 2556 บรรยาย 4 ช่ัวโมง

19 กุมภาพันธN 2557 รับแบบยืนยัน และใบเสร็จ 3/2556 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 2 นาทีต4อคน
20 กุมภาพันธN 2557 รับแบบยืนยัน และใบเสร็จ 3/2556 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 2 นาทีต4อคน
25 กุมภาพันธN 2557 รับแบบยืนยัน และใบเสร็จ 3/2556 คืน (รอบท่ี 2) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1ท่ียังไม4ได�รับ 2 นาทีต4อคน

ดูประกาศ มีนาคม 2557 โครงการ Home visit ภูมิลําเนา กยศ./กรอ. สุ4มนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแล�ว 30 นาทีต4อคน
17 - 23 มีนาคม 2557 กองทุนกู�ยืมฯ ป5ดทําการ 2 วิทยาเขต กยศ./กรอ.  -
ทุกวัน มีนาคม - พฤษภาคม 2557 ย่ืนกู�ยืมรายใหม4ลงทะเบียนขอรหัสผ4านล4วงหน�า www.studentloan.or.th กยศ./กรอ. นักศึกษาใหม4เร่ิมกู�ป1 57

วันเป5ดระบบ เมษายน 2557 ย่ืนกู�ยืม 1/2557 ในระบบ e-studentloan และรับ กท.304 (1/57) 2 วิทยาเขต กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4าทุกช้ันป1 2 นาทีต4อคน
วันเป5ดระบบ เมษายน 2557 ย่ืนกู�ยืม 1/2557 ในระบบ e-studentloan www.studentloan.or.th กยศ./กรอ. นักศึกษาใหม4เร่ิมกู�ป1 57 นักศึกษาย่ืนเอง

ทุกวัน เมษายน - มิถุนายน 2557 รับทราบผลการอนุมัติ พิมพNสัญญาผ4านระบบ e-studentloan reg.kbu.ac.th กยศ. นักศึกษาใหม4เร่ิมกู�ป1 57 2 นาทีต4อคน
หลังลงทะเบียน มิถุนายน 2557 ย่ืนยอดลงทะเบียน ในระบบ e-studentloan www.studentloan.or.th กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1 นักศึกษาย่ืนเอง

ดูประกาศ มิถุนายน 2557 เซ็นแบบยืนยัน 1/2557 (รอบท่ี 1) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4าทุกช้ันป1 10 นาทีต4อคน
ดูประกาศ มิถุนายน 2557 เซ็นแบบยืนยัน 1/2557 (รอบท่ี 1) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4าทุกช้ันป1 10 นาทีต4อคน
ดูประกาศ กรกฎาคม 2557 เซ็นแบบยืนยัน 1/2557 (รอบท่ี 2) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4าทุกช้ันป1 10 นาทีต4อคน
ดูประกาศ กรกฎาคม 2557 เซ็นแบบยืนยัน 1/2557 (รอบท่ี 2) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาเก4าทุกช้ันป1 10 นาทีต4อคน

ทุกวัน พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 ส4งสัญญากู�ยืมป1 2557 หลังทราบผลการอนุมัติไม4เกิน 10 วัน www.studentloan.or.th กยศ./กรอ. นักศึกษาใหม4เร่ิมกู�ป1 57 10 นาทีต4อคน
21 สิงหาคม 2557 รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ 1/2557 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 52/...,56/... 2 นาทีต4อคน
21 สิงหาคม 2557 รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ 1/2557 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 57/..... 2 นาทีต4อคน
28 สิงหาคม 2557 รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ 1/2557 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 52/...,56/... 2 นาทีต4อคน
28 สิงหาคม 2557 รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ 1/2557 คืน (รอบท่ี 1) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 57/..... 2 นาทีต4อคน

ดูประกาศ กันยายน 2557 โครงการปฐมนิเทศ  (หากไม4เข�าจะไม4สามารถกู�ต4อในป1 2558 ได�) วิทยาเขต.ดูประกาศ.. กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 57/..... บรรยาย 4 ช่ัวโมง
18 กันยายน 2557 รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ 1/2557 คืน (รอบท่ี 2) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1ท่ียังไม4ได�รับ 2 นาทีต4อคน
25 กันยายน 2557 รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ 1/2557 คืน (รอบท่ี 2) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1ท่ียังไม4ได�รับ 2 นาทีต4อคน

29 - 31 ตุลาคม 2557 ขอเงินสํารองจ4ายคืน (รอบท่ี 1) 2 วิทยาเขต กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 57/..... 5 นาทีต4อคน
23 ตุลาคม 2557 รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ 1/2557 คืน (รอบท่ี 3) วิทยาเขตร4มเกล�า กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1ท่ียังไม4ได�รับ 2 นาทีต4อคน
30 ตุลาคม 2557 รับสัญญา แบบยืนยัน ใบเสร็จ 1/2557 คืน (รอบท่ี 3) วิทยาเขตพัฒนาการ กยศ./กรอ. นักศึกษาทุกช้ันป1ท่ียังไม4ได�รับ 2 นาทีต4อคน

18 - 20 ตุลาคม 2557 ขอเงินสํารองจ4ายคืน (รอบท่ี 2) 2 วิทยาเขต กยศ./กรอ. นักศึกษาเลขท่ีสัญญา 57/..... 5 นาทีต4อคน
หมายเหตุ 

วันเวลาดังกล4าวอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู4กับสถานการณNปWจจุบัน ทุกคร้ังที่ติดต4อกรุณานําคู4มือการกู�ยืมมาทุกคร้ัง และการทํารายการใด ๆ กรุณาตรวจสอบความถูกต�องทุก 3 วัน ที่ reg.kbu.ac.th หรือ loan.kbu.ac.th

ปฏิทินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 - 1/2557 


