
 

 

 

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ วิทยาเขตพระรามเก้า 
เร่ือง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 

   
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพือ่การศกึษา เรื่อง ก าหนดการใหกู้ย้มืเงนิกองทุนเงนิ

ให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา ปีการศกึษา 2564 ภาคเรยีนที่ 1 งานกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ฝ่ายกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาพระรามเก้า ได้ก าหนด วนั เวลา      
การให้กู้ยมืในระบบจดัการการให้กู้ยืม (LOS) การส่งแบบค าขอกู้ยมื/สญัญากู้ยืม/เอกสาร และหลกัฐาน
ประกอบการพจิารณาการกูย้มื ดงันี้   

ขัน้ตอน ก าหนด วนั / เวลา 
ประชุมนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน นกัศกึษาใหม่ 
1.นักศึกษาปัจจบุนั ผูข้อกูย้มืเงนิ รายเก่าเลื่อนชัน้ปี  
  1.1 โครงการปกติ (เรยีนวนัจนัทร-์วนัเสาร)์ 
 1) ยื่นค าขอกูย้มืทาง กยศ.Connect/ระบบการการจดัการใหกู้้ยมื (LOS)  

   2) ระบบ ตรวจสอบ ประมวลผลคุณสมบตั ิกองทุนวเิคราะห ์อนุมตั ิ 
   3) ยื่นแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มื ในระบบการการจดัการใหกู้ย้มื (LOS)  
  1.2 ส่งเอกสารประกอบแบบยืนยนัการเบิกเงินกู้ยืม   
   1) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูกู้ย้มื 1 ฉบบั 
   2) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูแ้ทนโดยชอบธรรม (ถา้ม)ี 1 ฉบบั 
2.นักศึกษาปัจจบุนั ผูข้อกูย้มืเงนิ รายใหม่  
  1) ยื่นค าขอกูย้มืทาง กยศ.Connect/ระบบการการจดัการใหกู้ย้มื (LOS)  
  2) ระบบ ตรวจสอบ ประมวลผลคุณสมบตั ิกองทุนวเิคราะห ์อนุมตั ิ
  3) สง่ค าขอกูย้มืเงนิ/สญัญากูย้มืเงนิ/แบบยนืยนัการเบกิเงนิกู้ยมื และเอกสาร ดงันี้ 
      3.1 ค าขอกูย้มืเงนิ พรอ้มเอกสารประกอบ  
          1) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลู  
              และส าเนาบตัรประชาชนทีล่งนามแลว้ของผูกู้ย้มืเงนิ 1 ฉบบั 
           2) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูและส าเนาบตัรประชาชน 
               ทีล่งนามแลว้ของผูเ้กีย่วขอ้ง เช่น บดิา มารดา ผูป้กครอง คู่สมรส 1 ฉบบั 
       3.2 สญัญากูย้มืเงนิ แบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มื พรอ้มเอกสารประกอบ              
              1) ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้ย้มืเงนิ 1 ฉบบั  
              2) ส าเนาบตัรประชาชนของผูค้ ้าประกนั 1 ฉบบั 

27 มี.ค. 64 / 10:00-11:00 น. 
 
1 เม.ย. ถึง 16 พ.ค. 64/ 17:00 น. 
 
 
 
31 พ.ค. ถึง 18 มิ.ย. 64 /17:00 น. 
 
 
1 เม.ย. ถึง 16 พ.ค. 64/ 17:00 น. 
 
 
31 พ.ค. ถึง 18 มิ.ย. 64 /17:00 น. 
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ขัน้ตอน ก าหนด วนั / เวลา 
3.นักศึกษาใหม ่(เข้าภาคเรียนท่ี 1/2564) โครงการปกติ  
  ผูข้อกูย้มืเงนิ รายเก่ายา้ยสถานศกึษา รายใหม่  
  3.1 ยื่นค าขอกูย้มืทาง กยศ.Connect/ระบบการการจดัการใหกู้ย้มื (LOS)  
  3.2 ระบบ ตรวจสอบ ประมวลผลคุณสมบตั ิกองทุนวเิคราะห ์อนุมตั ิ
  3.3 ส่งค าขอกู้ยมืเงนิ/สญัญากู้ยมืเงนิ ยนืยนัจ านวนเงนิค่าเล่าเรยีน และเอกสาร 
ดงันี้ 
      3.3.1 เอกสารประกอบค าขอกูย้มืเงนิ  
              1) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลู  
                 และส าเนาบตัรประชาชนทีล่งนามแลว้ของผูกู้ย้มืเงนิ 1 ฉบบั 
              2) หนงัสอืใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลู 
                 และส าเนาบตัรประชาชนทีล่งนามแลว้ของผูเ้กีย่วขอ้ง เช่น 
                 บดิา มารดา ผูป้กครอง คู่สมรส 1 ฉบบั  
      3.3.2 สญัญากูย้มืเงนิพรอ้มเอกสารประกอบสญัญา  
             1) ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้ย้มืเงนิ 1 ฉบบั 
             2) ส าเนาบตัรประชาชนของผูค้ ้าประกนั 1 ฉบบั 

 
1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 64/ 17:00 น. 
 
 
31 พ.ค. ถึง 23 ก.ค. 64/ 17:00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 

แอดไลน์สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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ตามประกาศ งานกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพือ่การศกึษา ฝ่ายกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพือ่การศกึษา 

มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ วทิยาเขตพระรามเกา้ เรื่องก าหนดการใหกู้้ยมืเงนิกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพือ่การศกึษา ปีการศกึษา 2564 ภาคเรยีนที ่ 1 ก าหนดใหน้กัศกึษาผูข้อกูย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่
การศกึษา รายใหม่ รายเก่า โครงการปกต ิ ทุกคน เขา้ยนืยนัการกู้ยมื ในระบบจดัการการใหกู้ย้มื (LOS)       
สง่แบบค าขอกูย้มืเงนิ/ สญัญากูย้มืเงนิ/ เอกสารและหลกัฐานประกอบการกู้ยมืเงนิ หากเกนิ วนั เวลาที่
ก าหนด ถอืว่าสละสทิธิใ์นการกูย้มื 

 
 

ประกาศ ณ วนัจนัทรท์ี ่15 มนีาคม 2564 
 

 
 

 

ฝ่ายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา  
มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ วทิยาเขตพระรามเกา้ 
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