
ประกาศ 

ก าหนดรับแบบค าขอกู้ยืมเงิน 1/2563 
ส าหรับผู้กูย้ืม รายใหม ่และ รายเก่าเปลี่ยนระดับ  

 ให้ผู้กู้ยืมเตรียมเอกสารตาม check list ส่งในวันที่ก าหนดเท่านั้น 
check list คือ ใบเตรียมเอกสาร ขอรับได้ที่ห้องกองทุนฯ หรือ ดาวโหลดจากเว็บไซต์                        

 

ดาวโหลด Check list (รายใหม่ และ รายเก่าเปลี่ยนระดับ) 

หรือที่ลิงค์ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16_Check%20list.html 

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 



วันยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ 1/2563 รายใหม่ และ รายเก่าเปลี่ยนระดับ 

ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) กทม. 
คณะ วันที่ เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) 

ครุฯ   สถาปัตฯ  นานาชาติ 19 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.30–15.30 น. 

วิศวฯ   วิทยาฯ   วทอ. 20 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.30–15.30 น. 

Social distancing จ ากดัจ านวนคน/วัน ผู้กู้ยืมกรุณามาตรงวัน  

รับเฉพาะเอกสารที่ถูกต้องและครบ ตามใบ Check list เท่านั้น 
 
 

ส่งเอกสารที่ ชั้น 4 อาคาร 40 ปี  รับบัตรคิวบริเวณหน้าลิฟต์ 

 



วันยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ 1/2563 รายใหม่ และ รายเก่าเปลี่ยนระดับ 

ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) กทม. 
คณะ วันที่ เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) 

วทอ.   ป.วช. 21 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.30–15.30 น. 

วิศวฯ   สถาปัตฯ 24 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.30–15.30 น. 

ครุฯ   วิทยาฯ 25 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.30–15.30 น. 

พัฒนาฯ   สารสนเทศฯ    
นานาชาต ิ

26 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.30–15.30 น. 

Social distancing จ ากดัจ านวนคน/วัน ผู้กู้ยืมกรุณามาตรงวัน  

รับเฉพาะเอกสารที่ถูกต้องและครบ ตามใบ Check list เท่านั้น 
 
 

ส่งเอกสารที่ ชั้น 4 อาคาร 40 ปี  รับบัตรคิวบริเวณหน้าลิฟต์ 



วันยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ 1/2563 รายใหม่ และ รายเก่าเปลี่ยนระดับ 

ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) วข.ปราจีนฯ 
กองทุน  คณะ/สาขา วันที่ เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) 

กรอ INE  InSE  IPD  FSN 17 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.00–15.30 น. 

กยศ. 

เทคโนโลยีฯ 18 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.00–15.30 น. 

อุตสาหกรรมฯ  วิศว(ปจ.) 19 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.00–15.30 น. 

บริหารธุรกิจฯ 20 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.00–15.30 น. 

Social distancing จ ากดัจ านวนคน/วัน ผู้กู้ยืมกรุณามาตรงวัน  

รับเฉพาะเอกสารที่ถูกต้องและครบ ตามใบ Check list เท่านั้น 
 

ส่งเอกสารที่ ห้องกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร มจพ. วทิยาเขตปราจนีบุรี  



วันยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ 1/2563 รายใหม่ และ รายเก่าเปลี่ยนระดับ 

ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) วข.ระยองฯ 
กองทุน คณะ วันที่ เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) 

กยศ. 

วิทยาศาสตร์ฯ 17 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.00–15.30 น. 

บริหารฯ 18 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.00–15.30 น. 

วิศวกรรมฯ 19 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.00–15.30 น. 

กรอ. 
บริหารฯ 20 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.00–15.30 น. 

วิศวกรรมฯ 21 สค. 63 08.30–11.00 น. 13.00–15.30 น. 

Social distancing จ ากดัจ านวนคน/วัน ผู้กู้ยืมกรุณามาตรงวัน  
รับเฉพาะเอกสารที่ถูกต้องและครบ ตามใบ Check list เท่านั้น 

 

ส่งเอกสารที่ ห้องกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา  ชั้น 3 อาคารโรงอาหารกลาง มจพ. วิ ทยาเขตระยอง  


