ปฏิทินการดําเนินงานกองทุนเงินใหกยู ืมเพือ่ การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหกยู ืม
ที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ประจําปการศึกษา 2560
1. ผูกูยืมประเภทรายเกา มศว (เลื่อนชัน้ ป)
ขั้นตอน
1. ผูกูยืมฯ บันทึกแบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ
Supreme 2004 (กยศ.101) พรอมพิมพแบบ
จากระบบ 1 ชุด
2. ผูกูยืมฯ สงเอกสารในขอ 1.
พรอมเอกสารชุดใหญประกอบการพิจารณา
3. ผูกูยืมฯ เขารับการสัมภาษณจากคณะ
อนุกรรมการจากคณะ/วิทยาลัยของนิสิต
4. ผูกูยืมฯ ยืนยันการกูยืม Online ผานระบบ
e-Studentloan พรอมพิมพแบบคําขอกูจาก
ระบบ 1 ใบ
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืมฯ ในระบบ
Supreme 2004

วันที่ / เวลา

เว็บไซต / สถานที่ติดตอ

25 ธ.ค.59–30 มี.ค. 60 http://supreme.swu.ac.th/loan
11 ม.ค. – 27 ม.ค. 60

สวนกิจการนิสิต ทั้ง 2 แหง

ม.ค. – พ.ค. 60

คณะ/วิทยาลัยเปนผูกําหนด

3 พ.ค. – 30 ส.ค. 60

www.studentloan.or.th

พ.ค. – ส.ค. 60

http://supreme.swu.ac.th/loan

หมายเหตุ นิสิตทุกชั้นปที่ยื่นเอกสารไมทันตามกําหนดการของมหาวิทยาลัยดวยเหตุใดๆ และประสงค
จะกูยืม จะตองยืน่ เอกสารใหเรียบรอยภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่สวนกิจการนิสิต
มศว ประสานมิตรและองครักษ
2. ผูกูยืมประเภทรายใหม/รายเกาโอนยายสถานศึกษา
(เปลี่ยนระดับชั้นเรียนจากระดับมัธยมศึกษาเปลี่ยนเปนระดับอุดมศึกษา )

ขั้นตอน
1. ผูกูยืมลงทะเบียนขอรหัสผานลวงหนา
(Pre-register) (สาหรับผูกูยืมรายใหมที่ยังไม
เคยลงทะเบียน)
2. ผูกูยืมยื่นแบบคําขอกูยืมเงินในระบบ
e-Studentloan พรอมพิมพแบบคําขอกูจาก
ระบบ 1 ใบ
3. ผูกูยืมฯ บันทึกแบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ
Supreme 2004 (กยศ.101) พรอมพิมพแบบ
จากระบบ 1 ชุด
4. ผูประสงคขอกูยืมฯ เขารับฟงประชุมชี้แจง
ขั้นตอนวิธีการกูยืมฯ และการเตรียมเอกสาร
หลักฐาน ในแบบของ มศว

วันที่ / เวลา

เว็บไซต / สถานที่ติดตอ

2 พ.ค. – 31 ก.ค. 2560

www.studentloan.or.th

20 มิ.ย. – 30 ส.ค. 60

http://supreme.swu.ac.th/loan

14 ก.ค. 60

หอประชุมใหญ มศว ประสานมิตร

ขั้นตอน
5. ผูประสงคขอกูยืมฯ สงเอกสารในขอ 1.
และ ขอ 2. พรอมเอกสารชุดใหญประกอบ
การพิจารณา
6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืมฯ ในระบบ
e-Studentloan

วันที่ / เวลา

เว็บไซต / สถานที่ติดตอ

21 ส.ค. – 31 ส.ค. 60

สวนกิจการนิสิต ทั้ง 2 แหง

โปรดติดตามอยาง
ใกลชิด

www.studentloan.or.th

หมายเหตุ ขอใหนิสิตที่ประสงคขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ปฏิบัติตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ งานสวัสดิการนิสิต
มศว ประสานมิตร โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 12083 12084 12085 12086 และ
สวนกิจการนิสิต มศว องครักษ โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 21308 และ 27284 หรือ
037 322665

-------------------------------

นักศึกษาวิชาทหาร
นิสิตชายและหญิง ที่ประสงคจะสมัครเรียนวิชาทหาร ชัน้ ปที่ 1 – 5 ประจําปการศึกษา 2560
เปดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ระหวางวันที่ 3 - 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีหลักฐานการสมัครเรียน
วิชาทหารดังนี้
1. หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร (ตามชั้นปทจี่ บ) ฉบับจริง
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน

การขอผอนผันเขารับราชการทหารกองประจําการ
นิสิตชายอายุ 21 ปบริบูรณ (เกิดระหวางป พ.ศ. 2534 - 2540) ตองดําเนินการขอผอนผันการ
ตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในปที่ไดรับหมายเรียก ตองยื่นหลักฐานการขอผอนผันการ
ตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ ระหวางวันที่ 2 ต.ค. – 29 ธ.ค. 2560 ในวันเวลาราชการ
สงหลักฐานดังนี้
1. สําเนา สด.9 (ถายสําเนาดานหนาและดานหลัง) จํานวน 3 ชุด
2. สําเนาหมายเรียก สด.35
จํานวน 3 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 3 ชุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
จํานวน 1 ชุด

การประกันอุบัติเหตุนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทําประกันอุบัติเหตุกลุม ใหแกนิสิตทุกคน ทุกชั้นป ทุกระดับ
ประจําปการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้
นิสิตเรียนที่ มศว ประสานมิตร ประสบอุบัติเหตุสามารถไปรับการรักษาพยาบาลไดที่
โรงพยาบาล สุขุมวิท และโรงพยาบาลรามคําแหง
นิสิตเรียนที่ มศว องครักษ ประสบอุบัติเหตุสามารถไปรับการรักษาพยาบาลไดที่ โรงพยาบาล
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้งนี้ นิสิตจะตองแสดงบัตรประจําตัวผูเอาประกัน และบัตรประจําตัวนิสิต ตอโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาล
รามคําแหง
กรณีนิสิตไดรับอุบัติเหตุแลวไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินิกอื่น ๆ นิสิตตองสํารองคา
รักษาพยาบาลไปกอน แลวจึงนําใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย (ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ) ไป
ดําเนินการเบิกเงินคืนไดที่
ประสานมิตร งานสวัสดิการนิสิต สวนกิจการนิสิต อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 1
โทร. 0-2649-5000 ตอ 12086
งานสวัสดิการนิสิต สวนกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ชั้น 1 โทร. 0-2649-5000
องครักษ
ตอ 21308
หมายเหตุ หากนิสิตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือกรณีเสียชีวิตนอกเหนือจากอุบตั ิเหตุ ทั้งนี้อาจารย
ที่ปรึกษานิสิต จะตองเปนผูเสนอเรื่องผานคณะ ไปยังงานสวัสดิการนิสิต สวนกิจการนิสิต
เพื่อจะไดดําเนินการสงเอกสารหลักฐานไปยังบริษทั ประกันตอไป หรือ สอบถามรายละเอียด
ไดที่ งานสวัสดิการนิสิต โทร.12086 หรือ 02-2589589

การทําประกันสุขภาพถวนหนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยงานสวัสดิการนิสิต สวนกิจการนิสิต มีภาระหนาที่ดานจัด
สวัสดิการใหแกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกเหนือจากการจัดใหบริการดูแลสุขภาพนิสิตในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน และเพื่อใหมีบริการดานสุขภาพ เพื่อใหครอบคลุมความตองการและความจําเปนใน
การรักษาพยาบาล โดยไมเสียคาใชจายใหกับนิสิตทุกคน ดวยการเขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนากับโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงพยาบาล
ตํารวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การทําประกันสุขภาพถวนหนา (ตอ)
1. นิสิตเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก ขอลงทะเบียนใช
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนากับโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดที่งานสิทธิประโยชน โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ มศว องครักษ
2. นิสิตเรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ขอลงทะเบียนใชสทิ ธิบตั รประกัน
สุขภาพถวนหนากับโรงพยาบาลตํารวจ ไดที่งานสวัสดิการนิสิต สวนกิจการนิสิต อาคารสํานักงานอธิการบดี
ชั้น 1 มศว ประสานมิตร

หลักฐานการขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาทะเบียน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

คุณสมบัตินสิ ิตที่จะเขารวมโครงการ
1. นิสิตทุกระดับการศึกษา
2. บุตรขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีสทิ ธิ์เบิกจากราชการไดถึงอายุ 20 ป
หากประสงคจะเขารวมโครงการใหแจงความประสงคไดตั้งแตชั้นปที่ 1

สิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิตที่จะไดรับ
การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟน ฟูสมรรถภาพ คาหองสามัญ และคาอาหาร
(กรณีผูปวยใน) ยา และเวชภัณฑตามกรอบบัญชียาหลักแหงชาติ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ
การควบคุมโรค

การรักษาพยาบาลเบื้องตน
1. นิสิต มศว องครักษ เขารับการรักษาพยาบาลเบื้องตนไดที่ คลินกิ สุขภาพนิสิต ชัน้ 1
อาคารเรียนรวม และโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีฯ มศว องครักษ
2. นิสิต มศว ประสานมิตร เขารับการรักษาพยาบาลเบื้องตนไดที่ คลินกิ สุขภาพนิสิต
อาคารคลินิกทันตกรรม ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. และ
สถานพยาบาลที่นิสิตไดลงทะเบียนโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่โรงพยาบาล
ตํารวจ
------------------------

