
วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด

ข้ันตอนท่ี 1 ส ำหรับผู้กู้ทุกคน

 1) ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน 
 2) บันทึกแจ้งขอกู้ เพ่ือรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิกู้

 3) ตรวจสอบสถานะทุนรัฐบาลเพ่ือขอยกเว้นการเรียกเก็บเงินตามก าหนดเวลา

         (หากไม่มีสถานะทุนต้องแจ้งงานทุนการศึกษา ก่อนครบก าหนด )

ข้ันตอนท่ี 2 

ส ำหรับผู้กู้รำยเก่ำเล่ือนช้ันปี (เคยกู้ท่ี มทส.แล้ว)

 1) บันทึกเงินกู้ยืม,พิมพ์และลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

    scan แนบไฟล์เอกสารเข้าระบบ (แนบส าเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง )

 2) ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมพร้อมเอกสารแนบ (ส าเนาบัตรประชาชน 2ฉบับ)

 ส ำหรับ ผู้กู้รำยใหม่(ไม่เคยกู้) หรือ รำยเก่ำเปล่ียนระดับกำรศึกษำ /เปล่ียนสถำบัน

  1) ย่ืนแบบค าขอกู้ยืมเงิน

  2) ตรวจสอบผลและบันทึกยืนยันกู้ยืมเงิน

  3) จัดท าสัญญากู้ยืมเงินและลงนามสัญญากู้ยืม

  4) ส่งสัญญาเอกสารการกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินผู้กู้ยืม

  5) ตรวจสอบการโอนเงินค่าครองชีพ

   1) ประกาศรับสมัคร 16 ส.ค. 64 26 ส.ค. 64

   2) ประชุมพิจารณาอนุมัติ

   3) ประกาศผลอนุมัติ

   4) ประชุมรับทราบผลและท าสัญญา

   5) ส่งสัญญาเงินยืม

   1) แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี 25 ส.ค. 64

   2) ส่งค าร้องขอกู้ยืม(ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว ) 16 ส.ค. 64 25 ส.ค. 64

   3) ส่งเอกสารค าร้องฯ มาท่ีงานทุนการศึกษา 16 ส.ค. 64 31 ส.ค. 64

   4) รับมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

   1) น าผลการเรียน ติดต่อแจ้งการสมัครท่ีสาขาวิชา 16 ส.ค. 64 20 ส.ค. 64

   2) สาขาวิชาด าเนินการคัดเลือก 23 ส.ค. 64 24 ส.ค. 64

   3) สาขาวิชาส่งช่ือท่ีงานทุนการศึกษา ประกาศผล 25 ส.ค. 64

ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2564

ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2564

ภายในวันท่ี 26 สิงหาคม 2564

ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564

ภายในเดือนกันยายน 2564 (โปรดติดตามประกาศ)

ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม2564 (โปรดติดตามประกาศ)

ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564

ติดตามประกาศ

 2.เงินยืมเพ่ือกำรศึกษำ

ภายใน 2 สัปดาห์หลังปิดรับสมัคร
ติดตามประกาศ

เปิดภาคการศึกษา

ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564

3. ทุนเรียนดี (ปี 2-4 ท่ีมีผลกำรเรียน 3.25 ข้ึนไป)

 3. เงินยืมโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ประมาณเดือนตุลาคม 2564(โปรดติดตามประกาศ)

ปฏิทินทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2564

ประเภททุนกำรศึกษำ
ภำคเรียนท่ี 1

 1.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 

ภายในวันท่ี  15 กันยายน 2564

ประมาณ 1-2 เดือนหลังจากธนาคารตรวจสอบ



วันเร่ิมต้น วันส้ินสุด
ประเภททุนกำรศึกษำ

ภำคเรียนท่ี 1

   1) ประกาศรับสมัครทุนค่าครองชีพรายเดือน ปีการศึกษา 2564 ต้ังแต่บัดน้ี 30 ส.ค. 64

   2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์

   3) สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทุนมหาวิทยาลัยฯ

   2) ประกาศผลการพิจารณาฯ

   1) ส่งค าร้องขอยืมเงินฉุกเฉิน 16 ส.ค. 64 22 ต.ค. 64

   2) วันสุดท้าย การส่งคืนเงินยืมฉุกเฉิน 29 ต.ค. 64

   1) หน่วยงานต่างๆด าเนินการรับ สัมภาษณ์ และคัดเลือกนักศึกษา 16 ส.ค. 64 27 ส.ค. 64

   2) นักศึกษาจ้างงาน ปฏิบัติงาน (100ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 16 ส.ค. 64 6 ธ.ค. 64

 หมำยเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ กยศ ./ธ.กรุงไทย

 - ศูนย์สายใจ กยศ. 02-016-4888

 - เว็บไซต์ กยศ. http://www.studentloan.or.th  - ทุนเงินยืมมทส., ยืมเงินฉุกเฉิน 044-223114

 - กรุงไทยโฟน 1551 หรือ 02-208-8699  - ทุนเรียนดี, ทุนบัณฑิตศึกษา 044-223776

 - เว็บไซต์ ธ.กรุงไทย http://www.studentloan.ktb.co.th/  - ทุนจ้างงานและทุนภายนอก 044-223115

** ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง  กรุณำติดตำมประกำศ ท่ีเว็บไซต์งำนทุนกำรศึกษำ และ Facebook ทุนกำรศึกษำ มทส .

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

หมำยเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์ งำนทุนกำรศึกษำ

 - ทุน กยศ. 044 - 223774

 - หน.งานทุนฯ     044 - 223129 

 - Facebook:ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 - เว็บไซต์http://scholarship.sut.ac.th

4. กองทุนเพ่ือกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย (ทุนช่วยค่ำครองชีพรำยเดือน )

 5. เงินยืมฉุกเฉินส ำหรับนักศึกษำ มทส .

 6. ทุนจ้ำงงำนนักศึกษำ

ประมาณเดือนกันยายน 2564 (โปรดติดตามประกาศ)

ประมาณเดือนกันยายน 2564 (โปรดติดตามประกาศ)

วันท่ี 4 กันยายน 2564


