
ล าดบั ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอ

รหัสผ่าน โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา

1 เม.ย. - 10 

ม.ิย. 2562

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่

2 ผู้ขอกู้ยืมยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่าน

ระบบ e-Studentloan

1 เม.ย. - 30 

ม.ิย. 2562

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า

และผู้กู้ยืมรายใหม่

พร้อมยื่นเอกสาร

และหลักฐานทีใ่ช้

ประกอบการพิจารณา

ผู้กู้ยืมเงิน

3 คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้กู้ และแจ้งชื่อผู้มีสิทธิก์ู้ยืม 

แก่สถาบัน

ไม่เกิน 

5 ก.ค. 2562

คณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

และสัมภาษณ์ 

ผู้กู้ยืมเพือ่การศึกษา

น าส่งเอกสารและ

หลักฐานทีใ่ช้

ประกอบการพิจารณา

ผู้กู้ยืมเงิน ให้แก่สถาบัน

4 สถาบัน พิจารณาคุณสมบัติ ของผู้กู้ยืม 

และแจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษา

8 ก.ค. 2562 สถาบัน

5 ผู้กู้ยืมรายใหม่ทีม่ีสิทธิก์ู้ยืม เปิดบัญชี

ออมทรัพย์กับทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เท่านั้น

ไม่เกิน 

15 ก.ค. 2562

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่

6 สถาบันฯ บันทึกรอบวงเงิน 

และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ให้กู้ยืมเงิน

10 ก.ค. 2562 สถาบัน

7 ผู้กู้ยืมท าการบันทึกและพิมพ์เอกสาร

สัญญากู้ยืม เงินผ่านระบบ 

e-Studentloan และน าส่งเอกสาร

ทีไ่ด้ลงนามแล้วแก่สถานศึกษา

ไม่เกิน 

26 ก.ค. 2562

ผู้กู้ยืมรายใหม่

หรือรายเก่าทีเ่ปล่ียน

ระดับการศึกษา หรือ

ย้ายสถานศึกษา

พิมพ์สัญญากู้ยืม 

และให้ผู้เกี่ยวข้อง

ลงนาม จ านวน 2 ฉบับ

ประกาศสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 1

ก าหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที ่1



ล าดบั ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

8 สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 

ของเอกสารสัญญากู้ยืม และน าส่ง

สถาบัน

ไม่เกิน 

31 ก.ค. 2562

สถานศึกษา

9 สถาบันฯ ยืนยันการตรวจสอบความ

ถูกต้อง ของเอกสารสัญญา และเอกสาร

ประกอบ ผ่านระบบ e-Studentloan

5 ส.ค. 2562 สถาบัน

10 ผู้กู้ยืมบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน 

และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ตามทีส่ถาบันฯ เรียกเก็บจริง ในระบบ 

e-Studentloan

6 - 15 ส.ค. 2562 ผู้กู้ยืม

11 สถาบันฯ ลงทะเบียนในระบบ 

e-Studentloan และพิมพ์แบบ

ลงทะเบียน /แบบยืนยันจ านวนเงินค่า

เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา และค่าครองชีพ

16 ส.ค. 2562 สถาบัน

12 ผู้กู้ยืมและผู้เกี่ยวข้อง ลงนาม แบบ

ลงทะเบียน /แบบยืนยันจ านวนเงินค่า

เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการศึกษา และค่าครองชีพ

19 - 23 

ส.ค. 2562

ผู้กู้ยืม/สถาบัน

13 สถาบันฯ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

แบบลงทะเบียน /แบบยืนยันจ านวน

เงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา และค่าครองชีพ ในระบบ 

e-Studentloan

ไม่เกิน

31 ส.ค. 2561

สถาบัน

14 สถาบันฯ รวบรวมสัญญาและเอกสาร

ประกอบการกู้ยืม และแบบลงทะเบียน

น าส่งธนาคาร

ไม่เกิน 

15 ก.ย. 2561

สถาบัน



1 ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืม

เงิน และบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน 

และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ตามทีส่ถาบันฯ เรียกเก็บจริงในระบบ 

e-Studentloan

1 - 30 

ก.ย. 2562

ผู้กู้ยืม

2 สถาบันฯ ลงทะเบียนในระบบ 

e-Studentloan และพิมพ์แบบ

ลงทะเบียน /แบบยืนยันจ านวนเงินค่า

เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา และค่าครองชีพ

15 ต.ค. 2562 สถาบันฯ

3 ผู้กู้ยืมและผู้เกี่ยวข้อง ลงนาม 

แบบลงทะเบียน /แบบยืนยันจ านวน

เงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา และค่าครองชีพ และ

สถานศึกษาน าส่งสถาบันฯ

ไม่เกิน 

31 ต.ค. 2562

ผู้กู้ยืม/สถานศึกษา

4 สถาบันฯ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

แบบลงทะเบียน /แบบยืนยันจ านวน

เงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา และค่าครองชีพ ในระบบ 

e-Studentloan

15 พ.ย. 2562 สถาบันฯ

5 สถาบันฯ รวบรวมสัญญาและเอกสาร

ประกอบการกู้ยืม และแบบลงทะเบียน

น าส่งธนาคาร

ไม่เกิน 

31 ม.ค. 2562

สถาบันฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน

(นายบุญเลิศ      ห้าวหาญ)

                  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ภาคเรียนที ่2

ประกาศ ณ วันที ่10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562


