
  

 

 

 

  

 

  

                                                        

เป็นนักศึกษาทีเคยทําสัญญากู ้ยืมเงินกองทุนเงิน   

ให้กู ้ยืมเพือการศึกษา(กยศ.) โดยระบบe-Studentloan กับ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว  จะมีสิทธิ กู ้ยืมเงินต่อเนืองตาม

จํานวนปีทีก ําหนดในหลักสูตร โดยนักศึกษาทั งภาคปกติ และ

ภาคพิเศษ  สามารถขอกู ้ยืมเงินได้ 2 ภาคการศึกษา 

 
 

 

   

    
    

                     
 

                                     
 

หากนักศึกษา  ทําไม่ครบ 4  ขันตอน 

ในช่วงเวลาที กยศ.มช. กําหนด 

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

จะถือว่าไม่ประสงค์จะกู ้ยืมเงิน และ 

ไม่ได้รับสิทธิในการกู ้ยืมเงินในปีการศึกษานันทันท ี

โดยจะถูกเพิกถอนกระบวนวิชา และ 

     ต้องชําระเงินเอง พร้อมเงินค่าปรับ 

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ขันตอนการกูยื้มเงิน  
ประจําภาคการศึกษาท ี 
(ส ําหรับนักศึกษาผู ้ กู ้ กยศ. ทีไม่ได ้ เข ้ าโครงการปลูกจิตส ํานึก 

 จะไม่ได ้ รับสิทธิ กู ้ ยืมในปีการศึกษา 2556 ทั งปีการศึกษา) 

 1 ก.พ. –7 มิ.ย. 56 

ยืนแบบคําขอกู ้ ทีเว็บไซต ์www.studentloan.or.th 

                  ผู้ไม่ประสงค์จะขอกู ้ ค่าลงทะเบียน ทุกภาคการศึกษา 

ให้เลือกเฉพาะค่าครองชีพช่องเดียว  

24-28 มิ.ย. 56 

ลงนามแบบยืนยัน  ทีศาลาอ่างแก ้ว  เตรียม 
1. ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 

2. พิมพใ์บ มชท.50  ภาคการศึกษาที 1/2556   

3. บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจําตัวประชาชน 

4. ใบเสร็จรับเงิน(กรณีชําระเงินเพือนําไปเบิก หรือ ค่าส่วนเกิน) 

5. เอกสารยกเว้นค่าเทอม (กรณีนักศึกษาทุน หรือ นักกีฬา) 

         ค่าครองชีพรายเดือน    จะโอนเข ้าบัญชีเงินกู ้ยืมของนักศึกษา (บัญชี

ธนาคารกรุงไทย)  หลังจากทีกองพฒันานักศึกษาตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ประมาณวันที 8 กรกฎาคม 2556  และจะได้รับโอนเงินในทุกว ันที 8 ในเดือนถัดไป  จน

หมดภาคการศึกษาที 1/2556   

         ทุกคนจะได้รับ ค่าครองชีพ 2,200.บ-  จํานวน 6 เดือน 

 

ขันตอนการกูยื้มเงิน  
ประจําภาคการศึกษาที  
(ส ําหรับนักศึกษาผู ้ กู ้  กยศ. ทีไม่ได ้กู ้ ยืมในภาคการศึกษาที 

1/2556 จะไม่สามารถขอกู ้ ยืมในภาคการศึกษาท2ี/2556ได)้ 

 

10 มิ.ย. 56    

ตรวจสอบรายชือทีเว็บไซตw์ww.stu-aff.oop.cmu.ac.th 
   ผูที้ยืนแบบคําขอหลังวันศุกร์ที 8 มิ.ย. 55  จะไม่มีรายชือและ   

   ไม่ได้รับพิจารณาให้กู ้ ยืมเงิน  ใหช้ําระเงินเอง (17-21 มิ.ย.56) 

1 ก.ย. - 25 ต.ค. 56 

ยืนแบบคําขอกู ้ทีเว็บไซต ์www.studentloan.or.th 

             ภาคการศึกษานี จะไม่สามารถเปลียนข้อมูลการขอกู ้ ใหม่ได้ 

                   เช่น เทอม1ขอกู ้ แต่ค่าเทอม  เทอม2 จะขอเพิมค่าครองชีพไม่ได้

28 ต.ค. 56 

ตรวจสอบรายชือ ทีเว็บไซตw์ww.stu-aff.oop.cmu.ac.th 
   ผูที้ยืนแบบคําขอหลังวันศุกร์ที 25 ต.ค.56  จะไม่มีรายชือและ   

   ไม่ได้รับพิจารณาให้กู ้ ยืมเงิน  ใหช้ําระเงินเอง (4-8 พ.ย.56) 

11 - 15 พ.ย. 56 

ลงนามแบบยืนยัน  ทีศาลาอ่างแก ้ว  เตรียม 
1. ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 

2. พิมพใ์บ มชท.50  ภาคการศึกษาที 2/2556   

3. บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจําตัวประชาชน 

4. ใบเสร็จรับเงิน(กรณีชําระเงินเพือนําไปเบิก หรือ ค่าส่วนเกิน) 

5. เอกสารยกเว้นค่าเทอม (กรณีนักศึกษาทุน หรือ นักกีฬา) 

         ค่าครองชีพรายเดือน    จะโอนเข ้าบัญชีเงินกู ้ยืมของนักศึกษา (บัญชี

ธนาคารกรุงไทย)  หลังจากทีกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ประมาณวันที 25 พฤศจิกายน 2556  และจะได้รับโอนเงินในทุกว ันที 25 ในเดือนถัดไป  

จนหมดภาคการศึกษาที 2/2556   

        ทุกคนจะได้รับ ค่าครองชีพ 2,200.บ-  จํานวน 6 เดือน 

 

คุณสมบัติของผู ้ กู ้  กยศ.รายเก่า 

 

17-18 มิ.ย. 56    

ใส่ยอดค่าเทอม ทีเว็บไซต ์www.studentloan.or.th 
   ผู้ทีไม่ใส่ยอดค่าเทอมในวันทีก ํ าหนด  จะทําให้ไม่มีเอกสาร 

   ให้ลงนามในขั นตอนที4  และส่งผลให้ได้เงินค่ารายเดือนล่าช้า 

4-5 พ.ย. 56    

ใส่ยอดค่าเทอม ทีเว็บไซต ์www.studentloan.or.th 
   ผู้ทีไม่ใส่ยอดค่าเทอมในวันทีก ํ าหนด  จะทําให้ไม่มีเอกสาร 

   ให้ลงนามในขั นตอนที4  และส่งผลให้ได้เงินค่ารายเดือนล่าช้า 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ขันตอนการกู ้ ยืมเงิน 
กองทุนเงินให ้ กู ้ ยืมเพือการศึกษา(กยศ.)  

มหาวิทยาล ัยเชียงใหม่  

           ประจําปีการศึกษา  
 

บุตรข ้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ 

                ผู ้กู ้กยศ. ทีมีสิทธิ เบิกเงินบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจได้  

จะขอกู ้ยืมเงินค่าลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาทีมี ค่าลงทะเบียน

เกินภาคการศึกษาละ10,000 บาทขึนไป  ดังนี 
 

  

ภาค

การศึกษา 

ใช้สิทธิเบิก 

จ่ายเงินเอง 

กู ้ค่าลง 

ทะเบียน 

กู ้ค่า 

ครองชีพ 

กู ้

รวม 

1/2556 8,000 0 13,200 13,200 

2/2556 8,000 0 13,200 13,200 

นักศึกษา จะขอกู ้ได้เฉพาะค่าครองชีพรายเดือน  และให้ชําระเงิน

ค่าลงทะเบียนทั งหมดในวันที (เทอม1 17-21 มิ.ย.56  / เทอม2    

4-8 พ.ย.56) และจะได้รับ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/

ใบเสร็จรับเงิน) เพือนําไปตั งเบิกทีต้นสังกัดของผู ้ปกครอง 

  
 

ภาค

การศึกษา 

ใช้สิทธิเบิก 

จ่ายเงินเอง 

กู ้ค่าลง 

ทะเบียน 

กู ้ค่า 

ครองชีพ 

กู ้

รวม 

1/2556 10,000 20,000 13,200 33,200 

2/2556 10,000 20,000 13,200 33,200 

ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท  จะขอกู ้ได้ 20,000 บาท  +ค่าครองชีพ

รายเดือน   เงินค่าลงทะเบียนทีใช้สิทธิเบิก  ภาคการศึกษาละ  

10,000 บาท ให้ชําระเงินในวันที (เทอม1 24-28 มิ.ย.56  / เทอม2  

11-15 พ.ย.56)  และจะได้รับใบเสร็จรับเงิน(มช.17) เพือนําไปตั ง

เบิกทีต้นสังกัดผู ้ปกครอง    

              หากใช้มช.017 เบิกไม่ได้สามารถขอเปลียนเป็น มชท.50 

(ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) ได้ประมาณสินภาค

การศึกษานัน  ๆทีเคาน์เตอร์ 1 กยศ.มช.  กองพัฒนานักศึกษา 

 

ผู ้กู ้รายเก่า หมายถึง นักศึกษาทีเคยผ่านการทําสัญญา  

ในระบบ e-Studentloan  กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว  
 

 กยศ.มช.                   (ว ันทีออกเอกสาร  20 พฤษภาคม 2556)                

งานทุนและบริการ  กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : แผ่นพับนีอาจมีการเปลียนแปลง  ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลใน

เว็บไซต์ www.stu-aff.oop.cmu.ac.th เป็นหลัก 

1. เข้าเว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพือการศึกษา 

    www.studentloan.or.th   คลิกทีข้อ  03 ดูยอดหนีผู ้กู ้

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. ใส่ เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน + วัน เดือน ปีเกิด 

 

 

 

 

 

3. คลิกที  ข้อมูลการโอนเงิน 

 

 

 

 
 

 จะปรากฏข้อมูลการโอนเงิน ทังค่าลงทะเบียนและค่ารายเดือน 

 


