
ปฏิทินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา2563 

ผู้กู้รายใหม่ (ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา2561,2562และ2563) 

ที ่ ขั้นตอน ก าหนดเวลา ผู้ด าเนินการ 

1 ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้าทาง

ระบบe-Studentloan 

ภายในวันที่20 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา 

2 ผู้ขอกู้ยืมเงินยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ 

e-Studentloan 

ภายในวันที่20 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา 

3 ประชุมผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติและ

ระเบียบการกู้ยืมเงิน ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันที่22 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา/ 

กลุม่งานกิจการ

นักศึกษา 

4 ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ กยศ.ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ณ ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น3 อาคารส านักบริหารกลาง

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา 

5 สอบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมเงิน ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

และประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ 

ระหว่างวันที่ 23-30กรกฎาคม 2563 นักศึกษา/ 

กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

6 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสบันทกึกรอบวงเงิน และประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืม 

ระหว่างวันที่1-7 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

7 ผู้กู้ยืมเปิดบัญชีธนาคาร ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

เพ่ือท าสัญญากู้ยืมเงิน และกรอกข้อมูลในระบบ  

e-studentloan ท าสัญญาเงินกู้ยืม รวมทั้งพิมพ์เอกสาร

สัญญา 

ระหว่างวันที่10-11 สิงหาคม 2563 นักศึกษา 

8 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตรวจสอบสัญญากู้ยืม และท าแบบ

ยืนยันลงทะเบียนเรียน(ท าสัญญาให้ผู้ปกครองมาที่ วชช.) 

ระหว่างวันที่17-21 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

9 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเอกสารสัญญากู้ยืม 

ให้ผู้บริหารลงนาม และน าส่งธนาคาร 

ภายในวันที่30 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

ไลน์กลุ่ม นักศึกษา กยศ.วชช.นราธิวาส  

หรือห้องกิจการนักศึกษา ชั้น3  

อาคารส านักงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  



 

ปฏิทินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา2563 

ผู้กู้รายเก่า (ส าหรับนักศกึษาเคยกู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมาแล้ว) 

 

ที ่ ขั้นตอน ก าหนดเวลา ผู้ด าเนินการ 

1 ยื่นแบบลงทะเบียนยืนยันในระบบe-Studentloan  และ 

ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ กยศ.ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ณ ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น3 อาคารส านักบริหารกลาง

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ภายในวันที่20 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา 

2 สอบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมเงิน ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระหว่างวันที่23-30 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา 

3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสบันทกึกรอบวงเงิน และประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืม 

ภายในวันที่ 1-7 สิงหาคม 2563 นักศึกษา 

4 สถานศึกษาตรวจสอบแบบค าขอลงทะเบียนยืนยันและ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดท าเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน 

ให้ผู้ปกครองหรือผู้ค้ าประกันมาเซ็นเอกสาร ณ วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส กรณีนักศึกษาอายุไม่ถึง20 ปีบริบูรณ์ 

ภายในวันที่ 10-17 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

5 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเอกสารสัญญากู้ยืม 

ให้ผู้บริหารลงนาม และน าส่งธนาคาร 

ภายในวันที่30 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 
 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

ไลน์กลุ่ม นักศึกษา กยศ.วชช.นราธิวาส  

หรือห้องกิจการนักศึกษา ชั้น3  

อาคารส านักงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 

 

 

 

 



ปฏิทินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา2563 

ผู้กู้รายเก่า (ส าหรับนักศกึษาเคยกู้จากสถาบันการศึกษาอ่ืน) 

ที ่ ขั้นตอน ก าหนดเวลา ผู้ด าเนินการ 

1 ผู้ขอกู้ยืมเงินยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ 

e-Studentloan 

ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา 

2 ประชุมผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติและ

ระเบียบการกู้ยืมเงิน ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วันที2่2 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา/ 

กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

3 ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ กยศ.ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ณ ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น3 อาคารส านักบริหารกลาง

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา 

4 สอบสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมเงิน ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23-30กรกฎาคม 2563 นักศึกษา/ 

กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

5 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสบันทกึกรอบวงเงิน และประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืม 

ระหว่างวันที่1-7 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

6 ผู้กู้ยืมกรอกข้อมูลในระบบ e-studentloan และพิมพ์

เอกสารสัญญาเงินกู้ยืม ส่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ระหว่างวันที่10-14 สิงหาคม 2563 นักศึกษา 

7 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตรวจสอบสัญญากู้ยืม และท าแบบ

ยืนยันลงทะเบียนเรียน(ท าสัญญาให้ผู้ปกครองมาที่ วชช.) 

ระหว่างวันที่17-21 สิงหาคม 2563 นักศึกษา/ 

กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

8 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเอกสารสัญญากู้ยืม 

ให้ผู้บริหารลงนาม และน าส่งธนาคาร 

ภายในวันที่30 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 
 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

ไลน์กลุ่ม นักศึกษา กยศ.วชช.นราธิวาส  

หรือห้องกิจการนักศึกษา ชั้น3  

อาคารส านักงานกลางวทิยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


