
1 - 31 พ.ค. 55 

พมิพ์แบบคาํขอ + เตรียมเอกสาร   

ต้องมรีหัสประจําตวันักศึกษา มช. เรียบร้อยแล้ว 
                      2.1   เขา้เวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th เพื่อขอกูย้มืเงินในอินเตอร์เน็ต 

                          2.2   เขา้เวบ็ไซต ์www.stu-aff.oop.cmu.ac.th เพื่อเตรียมเอกสาร ดงันี้ 

    1. กยศ.101  แบบคาํขอกูย้มืเงิน ประจาํปีการศึกษา 2555  (เขียนเพิ่มได)้  

    2. กยศ.102  หนงัสือรับรองรายได ้   (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนตอ้งแนบ

สาํเนาบตัรขา้ราชการระดบั 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเพิ่มเติม) 

        หรือ  หนงัสือรับรองเงินเดือน  (กรณีมีสลิปเงินเดือน) 

    3. กยศ.103  หนงัสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท์ี่ปรึกษา มช. 

    4. กยศ.104  แผนผงัที่ตั้งที่อยูอ่าศยัของบิดา-มารดา หรือผูป้กครอง 

    5. ใบแสดงผลการศึกษาในปีที่ผา่นมาปี1ใชใ้บรบ1/ปพ1รุ่นพี่ใชท้รานสคิป

    6. สาํเนาสญัญากูย้มืเงินในปีการศึกษาที่ผา่นมา  

        (ยกเวน้ผูกู้ร้ายใหม่ที่ไม่เคยกูย้มืมาก่อนไม่ตอ้งแนบ) 

    7. เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม เช่นใบหยา่,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ,ใบมรณะบตัรฯลฯ 

    8. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน+ทะเบียนบา้นผูกู้ ้  

    9. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน+ทะเบียนบา้นผูค้ ํ้าประกนั 

    10 กยศ.มช.008ใบบนัทึกขอ้มูลการจดัทาํสญัญากูย้มืเงิน (เกบ็ไวท้ี่ตวัเอง) 

ขอ้ 1-4  และ10  ดาวน์โหลด และดูตวัอยา่งเอกสารทั้งหมดไดท้ี่ www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

28 พ.ค. – 14 ม.ิย. 55 

ยืน่แบบคาํขอ + เอกสาร   ที่คณะที่นกัศึกษาสงักดั 

อย่าลมื ! ยืน่ กยศ.มช.008    ใหค้ณะลงชื่อเพื่อเป็นหลกัฐาน  

และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

13 - 14 ม.ิย. 55 

ปฐมนิเทศ+เปิดบัญชี  เปิดจองเข้าฟัง 1 -12 ม.ิย.55 

ทีช่ั้น1 เคาน์เตอร์1กองพฒันานักศึกษา/ปฐมนิเทศทีค่ณะศึกษา   

                   ในวนัปฐมนิเทศ  เตรียมสาํเนาทะเบียนบา้น บตัรประชาชนอยา่งละ 1 ฉบบั   

อย่าลมื ! ยืน่ กยศ.มช.008    ใหเ้จา้หนา้ที่ลงชื่อเพื่อเป็นหลกัฐาน  

และใชใ้นขั้นตอนต่อไป  หากมีบัญชี สาขา ถ.สุเทพแล้ว ฟังแต่ปฐมนิเทศ 

11 - 15 ม.ิย. 55 

สัมภาษณ์   ที่คณะ (ตามวนัเวลาที่แต่ละคณะกาํหนด)          

อย่าลมื ! ยืน่ กยศ.มช.008    ใหค้ณะลงชื่อเพื่อเป็นหลกัฐาน  

และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

18 ม.ิย. 55 

ประกาศผล   ที่เวบ็ไซต ์www.stu-aff.oop.cmu.ac.th            

11 - 12 ก.ค. 55 ไม่มีเลขที่บญัชีจะพิมพส์ญัญาไม่ได ้

รับสมุดบัญชี   ที่กองพฒันานกัศึกษา 

อย่าลมื ! ยืน่ กยศ.มช.008    ใหค้ณะลงชื่อเพื่อเป็นหลกัฐาน  

และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

11 - 24 ก.ค. 55 

พมิพ์สัญญา + ลงนาม + เตรียมเอกสาร 

-  พิมพส์ญัญา จาํนวน 2 ฉบบั (1 ฉบบั =1 แผน่  พิมพแ์บบหนา้-หลงั)  

-  ลงนามในสญัญา   ต่อหนา้นายอาํเภอ หรือ  ต่อหนา้เจา้หนา้ที่คณะ 

-  เตรียมเอกสาร  ดงันี้   

    1. สญัญาฉบบัจริง  จาํนวน 2 ฉบบั 

    2. ถ่ายเอกสารผูกู้ร้วมในหนา้เดียว   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน + 

ทะเบียนบา้น + หนา้สมุดบญัชี ธ.กรุงไทย สาขา ถ.สุเทพ 

    3. ถ่ายเอกสารผูค้ ํ้ารวมในหนา้เดียว  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน + 

ทะเบียนบา้น 

 ดูตวัอยา่งเอกสารทั้งหมดไดท้ี่ www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัญชาติไทย 

รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000.-บาทต่อปี และมีคุณสมบตัิ

อื่นๆ ครบถว้นตามที่กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษากาํหนด  

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ดงันี้ 

              1. นศ.ปี1 กูต้่อเนื่องยา้ยสถาบนั (เคยกูต้อนม.ปลาย) 

              2. นศ.ปี1 ไม่เคยกูก้องทุนใดมาก่อน 

              3. นศ.ปี2 ขึ้นไป ไม่เคยกูก้องทุนใดมาก่อน 

หรือผูท้ี่ไม่เคยทาํสัญญากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาก่อน  

โดยจะมีสิทธิ์กู้ยืมเงินต่อเนื่องตามจํานวนปีที่กําหนดใน

หลกัสูตร  และสามารถขอกูย้มืได ้2 ภาคการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

หากภาคการศึกษาที ่1/2555  ทาํไม่ครบ 10 ขั้นตอน  

ในช่วงเวลาที ่กยศ.มช. กาํหนด  

ตามประกาศในเวบ็ไซต์  www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

จะถือว่าไม่ประสงค์จะกู้ยมืเงิน และ 

ไม่ได้รับสิทธิ์ในการกู้ยมืเงินในปีการศึกษานั้นทนัท ี

โดยจะถูกเพกิถอนกระบวนวชิา และ 

ต้องชําระเงินเอง พร้อมเงินค่าปรับ 

ตามประกาศมหาวทิยาลยั 

(หมายเหตุ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่2/2555 เป็นต้นไป 

 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนใน แผ่นพบัผู้กู้รายเก่า) 

ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิ 

ประจาํภาคการศึกษาที่  
(สาํหรบันกัศึกษาผูกู้ ้กยศ. ทีไ่ม่ไดเ้ขา้โครงการปฐมนิเทศ 

 จะไม่ไดร้บัสทิธิ์กูย้มืในปีการศึกษา 2555 ทัง้ปีการศึกษา) 

          1 ม.ีค. – 31 พ.ค. 55  

           ขอรหัสผ่าน  ที่เวบ็ไซต ์ www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

                     เฉพาะนกัศึกษากูย้มืเงินใหย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้หอหลงั 10 ส.ค.55 

                     และ ให้ใช้ทะเบียนบ้านตามภูมลิาํเนาเดมิ เท่านั้น 

คณุสมบตัขิองผูกู้ ้กยศ.รายใหม่ 



 25 - 26 ก.ค. 55 

 ส่งสัญญา  ที่กองพฒันานกัศึกษา  เตรียม 

1.  สวมชุดนกัศึกษาถูกระเบียบ 

2. ส่งสญัญาดว้ยตนเอง พร้อมจดัเรียงเอกสารใหเ้รียบร้อยตามขอ้ 8   

อย่าลมื ! ยืน่ กยศ.มช.008    ใหเ้จา้หนา้ที่ลงชื่อเพื่อเป็นหลกัฐาน  

และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

8 - 9 ส.ค. 55   

ลงนามแบบยนืยนั  ที่กองพฒันานกัศึกษา  เตรียม 
1. สวมชุดนกัศึกษาถูกระเบียบ 

2. พิมพใ์บ มชท.50  ภาคการศึกษาที่ 1/2555   

3. บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรที่มีรูปถ่ายของนกัศึกษา 

4. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีชาํระเงินเพื่อนาํไปเบิก หรือ ค่าส่วนเกิน) 

5. เอกสารยกเวน้ค่าเทอม (กรณีนกัศึกษาทุน หรือ นกักีฬา) 

อย่าลมื ! ยืน่ กยศ.มช.008    ใหเ้จา้หนา้ที่ลงชื่อเพื่อเป็นหลกัฐาน  

 

กยศ.มช.                   (วนัที่ออกเอกสาร  28 พฤษภาคม 2555)    

งานทุนและบริการ  กองพฒันานักศึกษา สํานักงานมหาวทิยาลยั 

 30 - 31 ก.ค. 55 

 ใส่ยอดค่าเทอม ที่เวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th 

 ใหต้รงกบัยอดเงินในใบ มชท.50 (ใบแจง้ผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) 

                 

1. สญัญากูย้ืมเงนิทาํเพยีงคร ัง้เดียว ในภาคการศึกษาแรกของปีแรก (ปี1)   

ทีข่อกูย้มืเงนิ และ ตอ้งยื่นแบบคาํขอกู ้ทุกภาคการศึกษา ที่ประสงคจ์ะกู ้

2. นกัศึกษาแต่ละคณะขอกูย้มืเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ไดไ้ม่เกินเพดาน

วงเงนิทีก่องทนุฯกาํหนด ซึง่ ไม่รวมค่าครองชีพอกี 26,400.-บาท  ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. หากใชส้ิทธิ์ เบิกเงินบุตรขา้ราชการ/ร ัฐวิสาหกิจได  ้  จะขอกูย้ืมเงิน

ค่าลงทะเบยีนไดเ้ฉพาะนกัศึกษาที่มคี่าลงทะเบียนเกิน ภาคการศึกษาละ 

10,000.-บาทขึ้นไป  เช่น  

ตวัอย่างที่1   ๏ ค่าลงทะเบยีน         30,000.-บาท 

      จะขอกูไ้ด ้        20,000.-บาท+ค่าครองชพีรายเดอืน 

               ๏ ค่าลงทะเบยีนส่วนเกนิ 10,000.-บาท ใหช้าํระเงนิในวนัทีล่งนาม

แบบยนืยนัและจะไดร้บั มช.17(ใบเสร็จรบัเงนิย่อ) เพือ่นาํไปตัง้เบกิ หากใช ้มช.

17 เบกิไมไ่ดส้ามารถขอเปลีย่นเป็น มชท.50 ไดป้ระมาณสิ้นภาคการศึกษานัน้ๆ 

ตวัอย่างที่2   ๏ ค่าลงทะเบยีน         8,000.-บาท 

       จะขอกูไ้ด ้        เฉพาะค่าครองชพีรายเดอืน 

                ๏ ใหช้าํระเงนิค่าลงทะเบยีนตามกาํหนดวนัที่ในปฏทินิการศึกษา

(18-23 ม.ิย.55) และจะไดร้บั มชท.50(ใบเสร็จรบัเงนิ) เพือ่นาํไปตัง้เบกิ 

 

ผู้กู้รายใหม่  หมายถึง 

นักศึกษา  ชั้นปีที ่1 รหัส 55.. 

 ผูกู้ต้่อเนื่องยา้ยสถาบนั (เคยกูต้อน ม.ปลาย) 

 ผูกู้ร้ายใหม ่(ไมเ่คยกูก้องทนุใดมาก่อน) 

นักศึกษา  รหัส 54.. ลงไป 

   ผูกู้ร้ายใหม ่(ไมเ่คยกูก้องทนุใดมาก่อน) 

         รอรับเงินค่าครองชีพ   จะโอนเขา้บญัชีเงินกูย้ืมของนักศึกษา  บญัชี

ธนาคารกรุงไทย  นบัจากวนัสุดทา้ยที่มีการลงนามแบบยืนยนัการกูย้ืมเงินที่กองพฒันา

นักศึกษา ประมาณวนัที่ 20 สิงหาคม 2555  และจะได้รับโอนเงินในทุกวนัที่ 20 ใน

เดือนถดัไปจนหมดภาคการศึกษาที่ 1/2555 

ทุกคนจะได้รับ ค่าครองชีพเดอืนละ 2,200.บ- ต่อเนื่อง  จาํนวน 6 เดอืน 

 

♥ เวบ็ไซตก์องพฒันานกัศึกษา  
     www.stu-aff.oop.cmu.ac.th     คลิก๊ทีไ่อคอน  

♥ เวบ็ไซตก์องทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

     www.studentloan.or.th 

 

แหลง่ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ขอ้ควรรู ้

ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิ 
กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา(กยศ.)  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

           ประจาํปีการศึกษา  

  คณะ                เพดานวงเงนิ 

2.1. มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ(สาขาบริหาร)    50,000 บาท/ปี 

       รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   สงัคมศาสตร์    

       วทิยาลยัศิลปะ สื่อและเทคโนโลย(ีสาขาการจดัการฯ) 

2.2  การสื่อสารมวลชน  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์                60,000 บาท/ปี 

       บริหารธุรกิจ(สาขาบญัชี) 

2.3  วจิิตรศิลป์  สถาปัตยกรรมศาสตร์                               70,000 บาท/ปี 

       วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร         

       เกษตรศาสตร์ วทิยาลยัศิลปะ สื่อและเทคโนโลย ี

       (สาขาวศิวกรรมซอฟแวร์ และสาขาแอนนิเมชัน่)  

2.4. เภสชัศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์               90,000 บาท/ปี 

2.5. แพทยศาสตร์  ทนัตแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์       200,000 บาท/ปี 

 


