
  

คําช้ีแจงการคํ้าประกันสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (สาํหรับผู้กู้รายใหม่) 
สัญญากู้ยืมจะต้องส่งที่ อาคารพลศึกษา 1 โรงยิมกลาง  

ภายในวนัที่ 27 – 29 ตุลาคม 2557 เท่าน้ัน หากเลยกําหนดจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
    

*ข้อควรระวัง* ห้าม!! ใช้น้ํายาลบคําผิดในสัญญาเด็ดขาด!!! หากต้องแก้ไขข้อมูลในสัญญาให้ขีด
ฆ่าและเขียนข้อความที่ถูกต้อง โดยให้ผู้กู้ (นักศึกษา) เท่าน้ันที่มีสิทธิ์ เซ็นชื่อกํากับ ขอให้แจ้งผู้คํ้าประกันและทาง
อําเภอด้วย มิฉะนั้นต้องดําเนินการใหม่ 
 

 การคํ้าประกันสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ผู้คํ้าประกันจะต้องลงนามต่อหน้านักกิจการ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หรือปลัดอําเภอ  โดยมีนักกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หรือ
เจ้าหน้าที่จากทางอําเภอลงนามเป็นพยานเท่าน้ัน หากนักศึกษาให้ผู้อื่นลงนามเป็นพยาน สัญญา
จะต้องดําเนินการใหม่ โดยวิธีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินมี 2 วิธี คือ 
 

1. การคํ้าประกันที่คณะฯ  
 นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องให้ผู้คํ้าประกัน  
ไปลงนามในสัญญาต่อหน้าพี่มณีเนตร (พี่เนท) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการกู้ยืมเงินฯ เท่าน้ัน  ห้ามลงนามมา
ล่วงหน้า ซ่ึงคณะฯ ได้กําหนดให้ผู้คํ้าประกันเดินทางมาลงนามคํ้าประกันในสัญญาท่ีคณะฯ  ได้ ในวัน เวลา ราชการ 
เท่านั้น ที่ห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ โดยขอให้โทรศัพท์แจ้งนัดหมายล่วงหน้าด้วยที่หมายเลขโทรศัพท์  
(053-942919)    

 

2. การคํ้าประกนัที่อําเภอ 
 สําหรับนักศึกษาที่จะนําสัญญาไปค้ําประกันที่ภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกัน ในต่างจังหวัด กองพัฒนานักศึกษา 
ได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงนายอําเภอ หรือแบบกยศ.มช. 014 (นักศึกษาสามารถ
ดาวน์ โหลดเอกสารดังกล่าวได้จาก  http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/welfare/DOWNLOAD/2014/Sep2014/22-9-2557/02-
%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B8%
81%E0%B8%A2%E0%B8%A8.%E0%B8%A1%E0%B8%8A.014.pd) เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากนายอําเภอหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย ลงนามรับรองลายมือช่ือผู้คํ้าประกัน หรือเป็นพยานในเอกสารสัญญาที่ผู้คํ้าประกันต้องนําไปที่อําเภอ โดย
ให้นักศึกษาต้องกรอกข้อความเพิ่มเติมในช่อง เรียน.....ระบุนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอําเภอ 
หรือผู้อํานวยการเขต (อําเภอที่ผู้คํ้าฯจะไปลงนาม) เช่น เรียน นายอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร เป็นต้น 
และชื่อ – นามสกุล ชื่อคณะของตนเอง  
 การลงนามคํ้าประกัน ผู้คํ้าประกันต้องไปลงนามต่อหน้านายอําเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ
ขอให้นายอําเภอหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้คํ้าประกัน  หากนายอําเภอหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ลงนามในช่องผู้รับรอง ช่องพยานจะเหลืออีก 2 ช่อง  ให้ผู้ที่มีอายุ  20  ปีข้ึนไป (ญาติหรือเจ้าหน้าที่อําเภอก็ได้) ลงนาม
เป็นพยานในช่องที่เหลือให้ครบ และขอให้กําชับผู้คํ้าประกัน และพยานให้ลงนามให้ตรงช่องด้วยเพ่ือไม่ให้มีการผิดพลาด 
(กรณีท่ีข้อมูลผิด หรือลงนามไม่ตรงช่อง ห้ามใช้นํ้ายาลบคําผิดอย่างเด็ดขาด ให้ขีดฆ่าและนักศึกษาต้องเป็นผู้
เซ็นกํากับเท่าน้ัน) 





24 ก.ค. 57 – 15 ส.ค. 57 
พมิพ์แบบค าขอ + เตรียมเอกสาร   

ต้องมีรหัสประจ าตัวนักศึกษา มช. เรียบร้อยแล้ว 
    2.1   เขา้เวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th เพื่อขอกูย้มืเงินในอินเตอร์เน็ต 

        2.2   เขา้เวบ็ไซต ์www.stu-aff.oop.cmu.ac.th เพื่อเตรียมเอกสาร ดงัน้ี                 
                  2.2.1 กยศ.101  แบบค าขอกูย้มืเงิน ประจ าปีการศึกษา 2557  (เพิ่มเติมขอ้มูลได)้     
                 2.2.2 กยศ.102  หนงัสือรับรองรายได ้   (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนตอ้งแนบส าเนา  
                            บตัรขา้ราชการระดบั 5 ข้ึนไปหรือเทียบเท่าเพิ่มเติม) หรือ  หนงัสือรับรอง  
                             เงินเดือน  (กรณีมีสลิปเงินเดือน)                                                                  
                  2.2.3 กยศ.103  หนงัสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา  มช. 

              2.2.4 กยศ.104  แผนผงัท่ีตั้งท่ีอยูอ่าศยัของบิดา-มารดา หรือผูป้กครอง 
              2.2.5 ใบแสดงผลการศึกษาในปีท่ีผา่นมาปี1ใชใ้บรบ1/ปพ1รุ่นพี่ใชท้รานสค ริป 
              2.2.6 ส าเนาสัญญากูย้มืเงินในปีการศึกษาท่ีผา่นมา  
                       (ยกเวน้ผูกู้ร้ายใหม่ท่ีไม่เคยกูย้มืมาก่อนไม่ตอ้งแนบ)                                                  
              2.2.7  เอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่นใบหยา่,ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล,ใบมรณบตัรฯลฯ             
              2.2.8 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน+ทะเบียนบา้นผูกู้ ้                                                   
              2.2.9 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน+ทะเบียนบา้นผูค้  ้าประกนั                         
              2.2.10 กยศ.มช.008ใบบนัทึกขอ้มูลการจดัท าสัญญากูย้มืเงิน (เก็บไวท่ี้ตวัเอง) 

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

 
 
 
 
 

28 ก.ค. – 21 ส.ค. 57 
ส่งแบบค าขอ + เอกสาร +สัมภาษณ์ 
  ท่ีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั (วนั เวลาท่ีสมัภาษณ์ให้นกัศึกษา      
 สอบถามกบัทางคณะของตนเอง อย่าลืม ! ยื่น กยศ.มช.008  
   ให้คณะลงช่ือเพื่อเป็นหลกัฐานและใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

 

20 - 21 ส.ค. 57  ปฐมนิเทศ+เปิดบัญชี  

เปิดจองเข้าฟัง 13 -14 ส.ค.57 ที่ช้ัน1 เคาน์เตอร์1 กองพฒันา
นักศึกษา ปฐมนิเทศที่คณะศึกษา ในวนัปฐมนิเทศ  เตรียมส าเนา
ทะเบียนบา้น บตัรประชาชนอยา่งละ 1 ฉบบั    
อย่าลมื ! ยืน่ กยศ.มช.008    ใหเ้จา้หนา้ท่ีลงช่ือเพื่อเป็นหลกัฐาน 
และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 
 *หากมบีัญชี สาขา ถ.สุเทพแล้ว ฟังแต่ปฐมนิเทศ 
 

 
25 ส.ค. 57 
ประกาศรายช่ือ   ท่ีเวบ็ไซต ์www.stu-aff.oop.cmu.ac.th                             

 

         17 -18 ก.ย. 57*ไม่มีเลขท่ีบญัชีจะพิมพส์ญัญาไม่ได้ 

รับสมุดบัญชี   ท่ี อาคารพลศึกษา 1 (โรงยมิกลาง) 

อย่าลืม ! ยื่น กยศ.มช.008    ใหเ้จา้หนา้ท่ีลงช่ือเพื่อเป็นหลกัฐาน  
และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 
 

29 ก.ย. -17 ต.ค. 57 พมิพ์สัญญา +              

กรอกข้อมูลในสัญญา + เตรียมเอกสาร 
-  พิมพส์ัญญา จ านวน 2 ฉบบั (1 ฉบบั =1 แผน่  พิมพแ์บบหนา้-หลงั)  
-  ลงนามในสัญญา   ต่อหนา้นายอ าเภอ หรือ  ต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีคณะ 
-  เตรียมเอกสาร  ดงัน้ี   
    1. สัญญาฉบบัจริง  จ  านวน 2 ฉบบั 
    2. ถ่ายเอกสารผูกู้ร้วมในหนา้เดียว   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน + 

ทะเบียนบา้น + หนา้สมุดบญัชี ธ.กรุงไทย สาขา ถ.สุเทพ 
    3. ถ่ายเอกสารผูค้  ้ารวมในหนา้เดียว  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน + 

ทะเบียนบา้น 

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

 
 
 
 
 
 

 27 - 29 ต.ค. 57  ส่งสัญญา   

 อาคารพลศึกษา 1 (โรงยมิกลาง) ให้ปฏิบติัดงัน้ี 
1.  สวมชุดนกัศึกษาถูกระเบียบ 
2. ส่งสัญญาดว้ยตนเอง พร้อมจดัเรียงเอกสารให้เรียบร้อยตามขอ้ 7   
อย่าลืม ! ยื่น กยศ.มช.008    ให้เจา้หนา้ท่ีลงช่ือเพื่อเป็นหลกัฐาน  
และใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

 

  
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

              เป็นนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สญัชาติไทย 
รายได้ครอบครัวไม่เกนิ 200,000.-บาทต่อปี  และมีคุณสมบติั
อ่ืนๆ ครบถว้นตามท่ีกองทุน เงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา ก าหนด  
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ดงัน้ี 
              1. นศ.ปี1 กูต้่อเน่ืองยา้ยสถาบนั (เคยกูต้อน ม.ปลาย) 
              2. นศ.ปี1 ไม่เคยกูก้องทุนเงินใหกู้ย้มืฯ 
              3. นศ.ปี2 ข้ึนไป ไม่เคยกูก้องทุนเงินใหกู้ย้มืฯ มาก่อน 
หรือผู้ทีไ่ม่เคยท าสัญญาฯ กบั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มาก่อน   
โดยจะมีสิทธ์ิกูย้มืเงินต่อเน่ืองตามจ านวนปีท่ีก าหนด                     
ในหลกัสูตร  และสามารถขอกูย้มืได ้2 ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
หากภาคการศึกษาที่ 1/2557  ท าไม่ครบ 11 ขั้นตอน  

ในช่วงเวลาที่ กยศ.มช. ก าหนด  
ตามประกาศในเวบ็ไซต์  www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

จะถอืว่าไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน และ 

ไม่ได้รับสิทธ์ิในการกู้ยมืเงินในปีการศึกษานั้นทันที 
โดยจะถูกเพกิถอนกระบวนวชิา และ 
ต้องช าระเงินเอง พร้อมเงินค่าปรับ 
ตามประกาศมหาวทิยาลยั 
(หมายเหตุ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่2/2557 เป็นต้นไป 
 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนใน แผ่นพบัผู้กู้รายเก่า) 
 

ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิ  

ประจ าภาคการศึกษาที่  

(ส าหรบันกัศึกษาผูกู้ ้กยศ. ที่ไม่ไดเ้ขา้โครงการปฐมนิเทศ 
 จะไม่ไดร้บัสทิธิ์กูย้มืในปีการศึกษา 2557 ตลอดปีการศึกษา) 

           1 ม.ีค. – 8 ส.ค. 57 ขอรหัสผ่าน+ยืน่แบบค าขอ 
                ท่ีเวบ็ไซตw์ww.studentloan.or.th โดย ให้ใช้ทะเบียนบ้าน  

                       ตามภูมิล าเนาเดิมในการกรอกข้อมูล เท่าน้ัน เฉพาะนกัศึกษากูย้มืเงินให้ยา้ย 
  ทะเบียนบา้นเขา้หอพกัฯ ไดต้ั้งแต่ 2 ต.ค. 57 ทั้งน้ี หลงัจากยื่นแบบ 
  ค  าขอในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแลว้ใหน้กัศึกษาพิมพ ์ 
  สถานะผูกู้ ้ เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานทนัที  

 

 

คุณสมบตัิของผูกู้ ้กยศ.รายใหม่ 

 

http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/


            18 - 19 พ.ย. 57 ลงนามแบบยนืยนั                              

                   ท่ีอาคารพลศึกษา 1 (โรงยมิกลาง) กรุณาแต่งกายชุดนกัศึกษา 
                  และเตรียมอกสารดงัน้ี 

1. พิมพใ์บ มชท.50  ภาคการศึกษาท่ี 1/2557   
2. บตัรฯ นกัศึกษา หรือ บตัรฯ ประชาชน 
3. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีท่ีช าระค่าเล่าเรียนเอง หรือค่าส่วนเกิน) 
4. เอกสารยกเวน้ค่าเทอม (กรณีนกัศึกษาทุนหรือ นกักีฬา) 
 

 

 

  กยศ.มช.        (วนัท่ีออกเอกสาร  4 กนัยายน 2557)                                  

งานทุนและบริการ  กองพฒันานักศึกษา ส านักงานมหาวทิยาลยั 
 

 4- 5 พ.ย. 57 
 กรอกยอดค่าเทอม ท่ีเวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th 
 ให้ตรงกบัยอดเงินในใบ มชท.50   ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 
 (ใบแจง้ผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) 

 

 16 - 17 ธ.ค. 57 
 รับเอกสารคู่ฉบับ คนื   

ท่ี อาคารพลศึกษา 1 (โรงยมิกลาง) กรุณาแต่งกายชุดนกัศึกษา 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หมายเหตุ  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที ่2/2557 เป็นต้นไป 

 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนใน แผ่นพบัผู้กู้รายเก่า) 
 
 
 
  

1. สญัญากูย้มืเงนิท าเพยีงคร ัง้เดียว  ในภาคการศึกษาแรกของปีแรก (ปี1)    

ทีข่อกูย้มืเงนิ และ ตอ้งยื่นแบบค าขอกู ้ทุกภาคการศึกษา ที่ประสงคจ์ะกู ้
2. นกัศึกษาแต่ละคณะขอกูย้มืเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ไดไ้ม่เกนิเพดาน

วงเงนิทีก่องทนุฯก าหนด ซึง่ ไม่รวมคา่ครองชีพอกี 26,400.-บาท  ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. หากใช ้ สทิธิ์เบกิเงนิบตุรขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิได ้ จะขอกูย้มืเงนิ

ค่าลงทะเบยีนไดเ้ฉพาะนกัศึกษาทีม่ี คา่ลงทะเบยีนเกนิ ภาคการศึกษาละ 

11,000.-บาทข้ึนไป  เช่น  
ตวัอยา่งที่1   ๏ คา่ลงทะเบยีน         30,000.-บาท 

      จะขอกูไ้ด ้        19,000.-บาท+ค่าครองชพีรายเดอืน 

               ๏ ค่าลงทะเบยีนส่วนเกนิ 11,000.-บาท ใหช้ าระเงนิในวนัทีล่งนาม
แบบยนืยนัและจะไดร้บั มช.17(ใบเสร็จรบัเงนิย่อ) เพือ่น าไปต ัง้เบกิ หากใช ้มช.

17 เบกิไม่ไดส้ามารถขอเปลีย่นเป็น มชท.50 ไดป้ระมาณสิ้นภาคการศึกษานัน้ๆ 

ตวัอยา่งที่2   ๏ คา่ลงทะเบยีน         8,000.-บาท 
       จะขอกูไ้ด ้       เฉพาะค่าครองชพีรายเดอืน  

                ๏ ให ช้ าระเงนิค่าลงทะเบยีนตามก าหนดวนัทีใ่นปฏทินิการศึกษา 

(25-29 ส.ค.57) และจะไดร้บั มชท.50 (ใบเสรจ็รบัเงนิ) เพือ่น าไปตัง้เบกิ 

 

ผู้กู้รายใหม่  หมายถึง 
นักศึกษา  ช้ันปีที ่1 รหัส 57.. 

 ผูกู้ต่้อเน่ืองยา้ยสถาบนั (เคยกูก้องทนุเงนิใหกู้ย้มืฯ ตอน ม.ปลาย)  
 ผูกู้ร้ายใหม ่(ไมเ่คยกูก้องทนุเงนิใหกู้ย้มืฯ มาก่อน) 

นักศึกษา  รหัส 56.. ลงไป 
   ผูกู้ร้ายใหม ่(ไมเ่คยกูย้มืกองทนุเงนิใหกู้ย้มืฯ) 

 
 
 
 
 
 

 (วนัท่ีออกเอกสาร 20 ม.ค.52) 

         รอรับเงนิค่าครองชีพ    จะโอนเขา้บญัชีเงินกูย้มืของนกัศึกษา   บญัชี
ธนาคารกรุงไทย  ประมาณวนัท่ี 1  ธนัวาคม  2557  และจะไดรั้บโอนเงินในทุกวนัท่ี 1 
ในเดือนถดัไปจนส้ินภาคการศึกษาท่ี 1/2557 

ทุกคนจะได้รับ ค่าครองชีพเดอืนละ 2,200.บ- ต่อเนื่อง  จ านวน 6 เดอืน 

 
  

♥ เวบ็ไซตก์องพฒันานกัศึกษา  
     www.stu-aff.oop.cmu.ac.th    เลอืกทีไ่อคอน  
♥                (ช่ือเพจ : งานทุนฯ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 
♥ เวบ็ไซตก์องทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
     www.studentloan.or.th 
 

 

ตดิตามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี่ 

ขอ้ควรรู ้

2 

ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิ 

กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา(กยศ.)  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

           ประจ าปีการศึกษา  
 

 

  คณะ                เพดานวงเงนิ 
2.1. มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ(สาขาบริหาร)    50,000 บาท/ปี 
       รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   สังคมศาสตร์    
       วทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย(ีสาขาการจดัการฯ) 
2.2  การส่ือสารมวลชน  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์                60,000 บาท/ปี 
       บริหารธุรกิจ(สาขาบญัชี) 
2.3  วจิิตรศิลป์  สถาปัตยกรรมศาสตร์                               70,000 บาท/ปี 
       วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร         
       เกษตรศาสตร์ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี
       (สาขาวศิวกรรมซอฟแวร์ และสาขาแอนนิเมชัน่)  
2.4. เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์               90,000 บาท/ปี 
2.5. แพทยศาสตร์  ทนัตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์       200,000 บาท/ปี 
 
 

 
 

หมายเหตุ ขอ้มูลในเอกสารอาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั                                 การ
ด าเนินงานของกองทุนฯ (กยศ.มช.) ให้นกัศึกษาติดตามขอ้มูลไดจ้าก 

 เวบ็ไซต์  www.stu-aff.oop.cmu.ac.th (เวบ็ไซต ์กยศ.มช.) เป็นหลกั 

http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/
http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส่วนที ่1  สัญญาฉบับจริง  ใช้ส าหรับจัดส่งไปทีธ่นาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่      

ทั้งหมด 3 แผ่น (กรุณาใชค้ลิบหนีบ หรือลวดเสียบ  หา้มใชล้วดเยบ็เพราะสัญญาอาจเสียหายได)้  
แผ่นที ่1  ดา้นหนา้   สัญญากูย้มืเงินฯ    
  ดา้นหลงั   รายละเอียดขอ้ตกลงเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญา  
แผ่นที ่2  ดา้นหนา้   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูกู้ ้    ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้   

                  และส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ / สาขามช. 
แผ่นที ่3  ดา้นหนา้    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูค้  ้าประกนั  และส าเนาทะเบียนบา้นผูค้  ้าประกนั   
 

ส่วนที ่2  คู่ฉบับสัญญา    ให้ถ่ายเอกสารจากสัญญาทีถู่กต้องแล้ว   และผู้กู้ลงนามรับรองส าเนา  
เพือ่เกบ็ไว้เป็นหลกัฐานที่มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   จ านวน  1 ฉบับ   
แผ่นที ่4  ดา้นหนา้   คู่ฉบบัสัญญากูย้มืเงินฯ    

   ดา้นหลงั   รายละเอียดขอ้ตกลงเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญา 

 

ส่วนที ่3  ส าเนาสัญญา    เม่ือสัญญาผา่นการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้  กองพฒันานกัศึกษาจะคืนส าเนาสัญญา เพื่อให้

นกัศึกษาเก็บไวต่้อไป  จ านวน  1 ฉบับ   
แผ่นที ่5  ดา้นหนา้   ส าเนาสัญญากูย้มืเงินฯ    
  ดา้นหลงั   รายละเอียดขอ้ตกลงเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญา  
  

ค าเตือน 
√ ให้ใช้ปากกาลูกลืน่หมึกสีน า้เงินลงนาม   X หา้มใชป้ากกาสีอ่ืนๆ   และหา้มใชน้ ้ายาลบค าผดิ 

ส าเนาเอกสารทุกฉบบั  ตอ้งลงลายมือช่ือโดยเจา้ของเองสารเท่านั้น   
หากตรวจพบวา่มีการปลอมลายเซ็น 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จะยกเลิกการกูย้มืเงินในปีการศึกษาน้ี ทนัที 
 
 

 

ตัวอย่างเอกสาร  
ทีใ่ช้ในการแนบสัญญากู้ยมืเงิน (ผู้กู้รายใหม่) 
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ.)  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
 



  

แผ่นที ่1  สัญญากู้ยมืเงนิ 
พมิพ์ด้านหน้า  สีขาว-ด า  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

ใช้ส าหรับจัดส่งไปทีธ่นาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่  (ใหใ้ชค้ลิบหนีบ หรือลวดเสียบ หา้มใชล้วดเยบ็) 
 

 

ผู้ค า้ลงนาม 

นศ.ผู้กู้ลงนาม 

พยาน1 ลงนาม พยาน2 ลงนาม 

ลงนาม 
( เฉพาะผู้กู้ ท่ีอายุไม่ถึง20ปี ณ วันท่ีท าสัญญา ) 

(หมายเหตุ  : √ ให้ใช้ปากกาลูกลืน่สีน า้เงินลงนาม   X ห้ามใช้ปากกาสีอืน่ๆ  และห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ) 

กรณทีี1่   ลงนามทีอ่ าเภอ  ต่อหน้าปลดัอ าเภอ/นายอ าเภอ   ให้ประทบัตราสิงห์แดง  ในช่องผู้รับรองลายมือช่ือผู้ค า้ประกนั      

                พยาน1 และพยาน 2   ให้เจ้าหน้าทีข่องอ าเภอลงนาม  พร้อมป๊ัม ช่ือ-สกุล และต าแหน่ง  

 

ปลดัอ าเภอหรือนายอ าเภอลงนาม 

พร้อมประทบัตราสิงห์แดง 

กรณทีี2่    ลงนามทีค่ณะ  ต่อหน้าอาจารย์/เจ้าหน้าทีข่องคณะ    (ไม่ต้องมีผู้รับรองลายมือช่ือผู้ค า้ประกนั) 
                พยาน1 และพยาน 2  ให้อาจารย์/เจ้าหน้าที ่ทีค่ณะลงนาม  พร้อมประทบั ช่ือ-สกุล และต าแหน่ง 

                 

. 
วนัทีท่ าสัญญาจริง เช่น (22 09 57)       มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                          เชียงใหม่ 

                                                                                             รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพศิ ต าแหน่ง     รองอธิการบด ี
   เ                                    

 

 

 

 

 

                               
 

                                ให้กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน (ไม่ต้องลงนามก ากบั) 

เขียนรหัสนักศึกษา 
ด้วยดินสอ“มุมบนขวา” 

ประทบั ช่ือ-สกุล ,ต าแหน่ง ประทบั ช่ือ-สกุล ,ต าแหน่ง 

ห้ามลงนาม 

กรอกข้อมูลเพิม่ 

ให้ครบถ้วนทุกช่อง 
 

ประทบั ช่ือ-สกุล ,ต าแหน่ง 



  

แผ่นที ่1  สัญญากู้ยมืเงนิ 
พมิพ์ด้านหลงั สีขาว-ด า  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

ใช้ส าหรับจัดส่งไปทีธ่นาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่  (ใหใ้ชค้ลิบหนีบ หรือลวดเสียบ หา้มใชล้วดเยบ็) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่ต้องกรอกข้อมูล 



  

แผ่นที ่2  ส าเนาเอกสารผู้กู้ 
ถ่ายเอกสารด้านหน้า  สีขาว-ด า  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

ใช้ส าหรับจัดส่งไปทีธ่นาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่  (ใหใ้ชค้ลิบหนีบ หรือลวดเสียบ หา้มใชล้วดเยบ็) 
 (เพื่อเป็นการประหยดัทรัพยากร  ลดปริมาณกระดาษ  และช่วยลดโลกร้อน  จึงขอความร่วมมือจดัท าส าเนา1.
ประจ าตัวประชาชนผู้กู้ 2 .ทะเบียนบ้านผู้กู้  3.หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย   ตามตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี)   

 

 

ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้
(ให้ใช้ทะเบียนบ้านตาม
ภูมิล าเนาเดิม) 

ส าเนาหนา้สมุดบญัชี 

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 

หรือ สาขามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนผูกู้ ้

(หมายเหตุ  : √ ให้ใช้ปากกาลูกลืน่สีน า้เงินลงนาม   X ห้ามใช้ปากกาสีอืน่ๆ  และห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ) 

ณ วนัท่ีท าสัญญา 
บตัรจะตอ้งไม่หมดอาย ุ



  

แผ่นที ่3  ส าเนาเอกสารผู้ค า้ 
ถ่ายเอกสารด้านหน้า  สีขาว-ด า  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

ใช้ส าหรับจัดส่งไปทีธ่นาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่  (ใหใ้ชค้ลิบหนีบ หรือลวดเสียบ หา้มใชล้วดเยบ็) 
(เพื่อเป็นการประหยดัทรัพยากร  ลดปริมาณกระดาษ  และช่วยลดโลกร้อน  จึงขอความร่วมมือจดัท าส าเนา 

1.ประจ าตัวประชาชนผู้ค า้ 2 .ทะเบียนบ้านผู้ค า้  ตามตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี)   
*ส าเนาเอกสารทุกฉบบั  ตอ้งลงลายมือช่ือโดยเจา้ของเองสารเท่านั้น  หา้มนกัศึกษาลงลายมือช่ือแทน 

จะมีเจา้หนา้ท่ีตรวจเทียบลายมือวา่ตรงกนัหรือไม่ และหากตรวจพบวา่ปลอมลายเซ็น 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จะยกเลิกการกูย้มืเงินในปีการศึกษานั้น ทนัที* 

ส าเนาทะเบียนบา้นผูค้  ้า 

ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนผูค้  ้า ณ วนัท่ีท าสัญญา 

บตัรจะตอ้งไม่หมดอาย ุ

(หมายเหตุ  : √ ให้ใช้ปากกาลูกลืน่สีน า้เงินลงนาม   X ห้ามใช้ปากกาสีอืน่ๆ  และห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ) 



  

แผ่นที ่4  คู่สัญญากู้ยมืเงนิ 
พมิพ์ด้านหน้า  สีขาว-ด า  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

เกบ็ไว้เป็นหลกัฐานทีม่หาวทิยาลยัเชียงใหม่     

 

ผู้ค า้ลงนาม 

นศ.ผู้กู้ลงนาม 

พยาน1 ลงนาม พยาน2 ลงนาม 

ลงนาม 
( เฉพาะผู้กู้ ท่ีอายุไม่ถึง20ปี ณ วันท่ีท าสัญญา ) 

(หมายเหตุ  : √ ให้ใช้ปากกาลูกลืน่สีน า้เงินลงนาม   X ห้ามใช้ปากกาสีอืน่ๆ  และห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ) 

กรณทีี1่   ลงนามทีอ่ าเภอ  ต่อหน้าปลดัอ าเภอ/นายอ าเภอ   ให้ประทบัตราสิงห์แดง  ในช่องผู้รับรองลายมือช่ือผู้ค า้ประกนั      

                พยาน1 และพยาน 2   ให้เจ้าหน้าทีข่องอ าเภอลงนาม  พร้อมป๊ัม ช่ือ-สกุล และต าแหน่ง  

 

ปลดัอ าเภอหรือนายอ าเภอลงนาม 

พร้อมประทบัตราสิงห์แดง 

กรณทีี2่    ลงนามทีค่ณะ  ต่อหน้าอาจารย์/เจ้าหน้าทีข่องคณะ    (ไม่ต้องมีผู้รับรองลายมือช่ือผู้ค า้ประกนั) 
                พยาน1 และพยาน 2  ให้อาจารย์/เจ้าหน้าที ่ทีค่ณะลงนาม  พร้อมป๊ัม ช่ือ-สกุล และต าแหน่ง 

                 

ประทบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ประทบั ช่ือ-สกุล ,ต าแหน่ง 

ห้ามลงนาม 

กรอกข้อมูลเพิม่ 

ให้ครบถ้วนทุกช่อง 
 

. 
วนัทีท่ าสัญญาจริง เช่น (22 09 57)       มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                          เชียงใหม่ 

                                                                                             รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพศิ ต าแหน่ง     รองอธิการบด ี
   เ                                    

 

 

 

 

 

                               
 

                                ให้กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน (ไม่ต้องลงนามก ากบั) 

ประทบั ช่ือ-สกุล ,ต าแหน่ง 



  

แผ่นที ่4  คู่สัญญากู้ยมืเงนิ 
พมิพ์ด้านหลงั สีขาว-ด า  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

เกบ็ไว้เป็นหลกัฐานทีม่หาวทิยาลยัเชียงใหม่     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่ต้องรับรองส าเนา 
 



  

แผ่นที ่5  ส าเนาสัญญากู้ยมืเงนิ 
ถ่ายเอกสารด้านหน้า สีขาว-ด า  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

คนืให้นักศึกษาเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน      

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ  : √ ให้ใช้ปากกาลูกลืน่สีน า้เงินลงนาม   X ห้ามใช้ปากกาสีแดงหรือสีอืน่ และห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ) 

ถ่ายเอกสารจากสัญญาฉบับจริง 
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
และให้ผู้กู้ลงนาม 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
ตามตวัอย่าง 

เขียนรหัสนักศึกษา 
ด้วยดินสอ“มุมบนขวา” 



  

แผ่นที ่5  ส าเนาสัญญากู้ยมืเงนิ 
ถ่ายเอกสารด้านหลงั สีขาว-ด า  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

เกบ็ไว้เป็นหลกัฐานทีม่หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่ต้องรับรองส าเนา 
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