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 25 ก.ค. 61 25 ส.ค. 61 8 ก.ย. 61 

นักศึกษาภาคปกติ    
แผน 1 (2 งวด) 8,000 บาท - 5,000 บาท + ค่าปรับ 

แผน 2 (3 งวด) 5,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท + ค่าปรับ 

นักศึกษาภาคสมทบ    

แผน 1 (2 งวด) 10,000 บาท - 13,000 บาท + ค่าปรับ 

แผน 2 (3 งวด) 10,000 บาท 8,000 บาท 5,000 บาท + ค่าปรับ 

แผน 3 (3 งวด) 13,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท + ค่าปรับ 

แนวปฏิบัติการผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ช าระ
ค่าลงทะเบียน

ปกติ 

***ไม่ถูกปรับ*** 

ถูกปรับช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า (1,000 บาท)*** 

ถูกปรับช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 

 

 

25 มิ.ย. 61 

การผ่อนช าระครั้งที่ 1 การผ่อนช าระครั้งที่ 2 

Time line 

ขั้นตอนการผอ่นช าระค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ 

การผ่อนช าระครั้งสุดท้าย 

8 ก.ย. 61 

 

ยกเลิก 
การลงทะเบียน 
และตัดสิทธ์ิ 
การสอบ 

25 ก.ค. 61 25 ส.ค. 61 

นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม
ขอผ่อนช าระ

ค่าลงทะเบียนล่าช้า 
ที่งานทะเบียน 

(25-30 มิ.ย. 61) 

 

 

 

นักศึกษาช าระค่าลงทะเบียน
ที่งานการเงิน 

ตามแผนการช าระเงิน 
ที่ระบุในแบบฟอร์ม 

นักศึกษารับ
ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บ

เป็นหลักฐาน 

   

ก่อน 

ช่วงระยะเวลาการผ่อนผันช าระค่าลงทะเบียน 
 (25 มิ.ย. -8 ก.ย.) 

 

วันเปิดเรียน 

แผนการผ่อนช าระคา่ลงทะเบียน 

หลัง 

***ส าหรับนกัศึกษาทีช่ าระงวดแรกระหวา่งวันที ่25 มิ.ย.61-6 ก.ค. 61 จะได้รับสิทธิพิเศษ
โดยเสียคา่ปรับในอตัราเพยีงวนัละ 100 บาท นับจากวนัที่ 25 มิ.ย. 61 ทั้งนี้จะตอ้งช าระ
ค่าปรับในวันที่ช าระงวดแรกเท่านัน้*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ กิจกรรม สถานที ่
15 พ.ค. -20 มิ.ย. 61 ลงทะเบียนและกรอกใบสมัครผ่านระบบ E-student loan ระบบ E-student loan 

20 มิ.ย. 61- 13 ก.ค. 61 ยื่นค าขอกู้กยศ. และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด งานกยศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
25-30 มิ.ย. 61 ยื่นแบบฟอรม์ขอผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการฯ 
17 -19 ก.ค. 61 สอบสัมภาษณ์ กยศ. (ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่) งานกยศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
20 ก.ค. 61 ประกาศผลกยศ. งานกยศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

23-30 ก.ค. 61 ท าสัญญากู้ กยศ. งานกยศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
31 ก.ค. 61 ประกาศยอดส่วนต่างค่าลงทะเบียนที่ต้องช าระ งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการฯ 
15 ส.ค. 61 วันสุดท้ายของการช าระส่วนต่างค่าลงทะเบียน งานการเงิน ฝ่ายบริหารฯ 
15 ส.ค. 61 รับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนส าหรับผู้กู้ กยศ. งานการเงิน ฝ่ายบริหารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การช าระค่าลงทะเบยีนส าหรับนักศึกษาที่ยื่นกู้ กยศ. 

นักศึกษายื่นค าร้อง 
ขอกู้ กยศ. ที่ฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 

นักศึกษาช าระส่วนต่าง
ค่าลงทะเบียนที่งานการเงิน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด* 

 

นักศึกษารับ
ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บ

เป็นหลักฐาน 

   
นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม

ขอผ่อนช าระ
ค่าลงทะเบียนล่าช้า 
ที่งานทะเบียน 

 

 

 

ก าหนดการ 

25 มิ.ย. -14 ก.ค. 61 25-30 มิ.ย. 61 15 ส.ค. 61 15 ส.ค. 61 

หมายเหตุ 

 1. นักศึกษาที่กู้กยศ. ไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียนแต่ต้องยื่นแบบฟอร์มผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า  
(25-30 มิ.ย. 61) และช าระเงินส่วนต่างค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด (15 ส.ค. 61) 

2. นักศึกษาที่กู้กยศ. ผ่าน ไม่ต้องช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 

3. หากนักศึกษายื่นกู้กยศ. ไม่ผ่าน (ทราบผลภายในวันที่ 20 ก.ค. 61) จะต้องด าเนินการแก้แบบฟอร์มขอ
ผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า และจะต้องผ่อนช าระรวมทั้งเสียค่าปรับตามเกณฑ์ปกติ โดยจะต้อง
ช าระงวดแรกภายในวันที่ 25 ก.ค. 61 


