
  

 

 

 

 

 

  

                       

ระบบ e-Studentloan 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดเปลี่ยนวิธีใน

การยื่นแบบคําขอกูยืมเงินและการจัดทําสัญญา กองทุนเงิน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปนระบบe-Studentloan โดย

การทํารายการผานทางเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งเครือขาย

ระบบอินเตอรเน็ต โดยเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2551  ทั้งนี้

นักศึกษาตองทํารายการดวยตนเอง  

“นักศึกษาจะตองทําการเขาระบบ e-Studentloan 

และยืนยันการกูยืมเงินทุกภาคการศึกษา 

ที่นักศึกษาประสงคจะขอกูยืมเงิน 

หากนักศึกษาไมยืนยัน  พิมพและสงเอกสารการกูยืมเงิน

ในชวงเวลาทีก่ําหนด  

จะถือวาไมประสงคจะขอกูยืมเงินในภาคการศึกษานั้น” 

   คุณสมบัติผูขอกูยืม

ขั้นตอนการขอกูยืมเงินภาคการศึกษาที่ 1/2552
สําหรับผูกูชั้นปที่ 1 รายใหม และผูกูตอเนื่องยายสถาบัน

     1     ขอรหัสผาน (จันทรที่ 19 ม.ค.52 – อังคารที ่26 พ.ค.52)  

ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผาน ที่เว็บไซต http://www.studentloan.or.th/ 

         ใหใชทะเบยีนบานตามภูมิลําเนาเดิมในการยื่นแบบคําขอกูและการจัดทําสัญญา 

         และหามยายทะเบียนบานเขาหอพัก มช. จนกวาจะดาํเนินการจดัสงสัญญาเรียบรอยแลว 

         สวนผูกูรหัส 51 ลงไป  ใชทะเบียนบานปจจุบัน 

 

  3      ยื่นแบบคําขอ+เอกสาร  (จันทรที่ 1  - ศุกรที่ 5 มิ.ย.52)   

ยื่นแบบคําขอกูยืมเงินฯ พรอมแนบเอกสารทั้งหมดตามขั้นตอนที่ 2  

ที่หนวยกิจการหรือหนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะ 

อยาลืมยืน่ กยศ.มช.008    ใหเจาหนาที่คณะลงนามรับแบบคําขอกู   ในใบบันทึกขอมูลการ

จัดทําสัญญากูยืม โดยใหนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐานที่ตัวเองและเพือ่ยื่นในขั้นตอนตอไป 

               เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 รหัส 52 ที่เปนผูกูตอเนื่อง

ยายสถาบัน  ผูกูรายใหม  และนักศึกษารหัส 51 ลงไป ที่เปน

ผูกูรายใหม โดยมีสัญชาติไทย รายไดครอบครัวไมเกิน 

200,000.-บาทตอป และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนตามที่

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากําหนด   และถามีสิทธิ์เบิก

เงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจได  จะขอกูยืมเงินไดเฉพาะ

นักศึกษาที่มีคาลงทะเบียนเกินภาคการศึกษาละ 10,000.-

บาท เชน คาลงทะเบียน  7,500.-บาท จะขอกูไดเฉพาะคา

ครองชีพราย เดื อน เท านั้ น  หรือนักศึกษาภาคพิ เศษ    

มีคาลงทะเบียน  30,000.-บาท จะขอกูได 20,000.- และตอง

ชําระเงินเอง 10,000.- บาท เพื่อนําใบเสร็จไปเบิก เปนตน 

 

  2     พิมพแบบคําขอ+จัดเตรียมเอกสาร ตองมีรหัสประจําตัวนักศึกษาแลว 

          (วันพุธที ่27- อาทิตยที่ 31 พ.ค.52)  

-  เขาระบบฯ โดยใชรหัสผานเพื่อกรอกแบบคําขอกูยืมเงนิฯ 

-  พิมพแบบคําขอกูยืมเงินฯ พรอมแนบเอกสาร  ดังนี้   

    1 แบบคําขอกูยืมเงนิ  ประจาํปการศึกษา 2552  (พิมพจากหนาเว็บ  และ กยศ.101-4 ) 

    2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ทะเบียนบานผูกู  (ใหใชทะเบียนบานตามภูมิลาํเนาเดมิ) 

    3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ทะเบียนบานผูค้ําประกนั 

    4 หนงัสือรับรองเงินเดือนของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง (กรณีมสีลิปเงินเดือน)หรือ 

       หนงัสือรับรองรายไดและฐานะของบดิา-มารดาหรือผูปกครอง(กรณีไมมีสลิปเงินเดือน 

       ตองแนบสําเนาบัตรขาราชการระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเทาเพิ่มเติม) 

    5 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนวหรอือาจารยที่ปรึกษา 

    6 แผนผังที่ตัง้ที่อยูอาศัยของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง 

    7 ใบแสดงผลการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา 

    8 สําเนาสัญญากูยืมเงินฯในปการศึกษาที่ผานมา (ยกเวนผูกูรายใหมที่ไมเคยกูยืมมากอน) 

    9 เอกสารอืน่ๆ เพิ่มเติม เชน สําเนาใบหยา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบมรณะบัตร เปนตน 

    10 ใบบันทึกขอมูลการจัดทําสัญญากูยืมเงิน(กยศ.มช.008) ไมตองสง  ใหเก็บไวที่ตัวเอง 

(ขอ 1, 4 – 6 และ10  ดาวนโหลด  และดูตัวอยางเอกสารทัง้หมดไดที ่

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

*สําเนาเอกสารทุกฉบับ  ตองลงลายมอืชื่อโดยเจาของเอกสารและมีลายเซ็นตที่เหมือนกนั* 

  8    พิมพ+ลงนามในสัญญา (ศุกรที่19มิ.ย.–อังคารที่30มิ.ย.52) 

- พิมพสัญญากูยืมเงินกยศ. จํานวน 2 ฉบับ (1 ฉบับ ม ี1 แผน พิมพแบบหนา-หลัง) 

- ดําเนินการลงนามในสัญญากูยืมเงินฯ ตอหนานายอําเภอ หรือตอหนาคณะ 

- จัดเตรียมเอกสารเพื่อแนบสัญญากูยืมเงินฯ  ดังนี้ 

    1 สัญญากูยืมเงินฯ ประจําปการศึกษา 2552  (ฉบับจริงจํานวน 2 ฉบับ  สําเนา 1 ฉบับ) 

    2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ทะเบียนบานผูกู+สําเนาหนาสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย  

    3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ทะเบียนบานผูค้ําประกนั 

    4 สําเนาสัญญากูยืมเงินที่ลงนามเรียบรอยแลวจํานวน 1 ฉบับ 

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

*สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมอืชื่อโดยเจาของเอกสารและมีลายเซ็นตที่เหมอืนกัน* 

  5      สัมภาษณ  (จันทรที่ 8 - ศุกรที่ 12 มิ.ย. 52)  

เขารับการสัมภาษณที่หนวยกิจการหรือหนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะ 

อยาลืมยืน่ กยศ.มช.008   ใหเจาหนาที่คณะลงนามเขารับการสัมภาษณ ในใบบันทึกขอมูล

การจัดทําสัญญากูยืม โดยใหนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐานที่ตัวเองและเพือ่ยื่นในขั้นตอน

ตอไป 

   6     ประกาศผล   (พุธที่ 17 มิ.ย. 52)  

นักศึกษาดูประกาศผลการคัดเลือกผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน กยศ รายใหม 

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

  4     ปฐมนิเทศ+เปดบัญชี  (พุธที่ 3 - พฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.52)   

นักศึกษาที่ขอกูยืมเงิน  เขารับการปฐมนิเทศพรอมเปดบัญชีใหม 

โดยเตรียมสําเนาทะเบยีนบาน และ สําเนาบัตรประชาชนของตนเอง อยางละ 1ฉบับ 

(ที่หองSLOPE  อาคารเรียนรวม  คณะวิศวกรรมศาสตร เชา 9.00-12.00 บาย 13.30-15.30) 

อยาลืมยืน่ กยศ.มช.008  ใหเจาหนาที่สวนกลางลงนามเขารับการปฐมนิเทศและเปดบัญชี  

ในใบบันทึกขอมูลการจัดทําสัญญากูยืมโดยใหนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐานที่ตัวเองและ

เพื่อยื่นในขั้นตอนตอไป 

  7    รับสมุดบัญชี (ศุกรที่ 19มิ.ย.52) เพื่อนําเลขที่บัญชีไปกรอกในสัญญา 

นักศึกษารับสมุดบัญชีที่หนวยกิจการหรือหนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะ 
อยาลืมยืน่ กยศ.มช.008  ใหเจาหนาที่คณะลงนามสมุดบัญช ีในใบบนัทึกขอมูลการจัดทาํ 

สัญญากูยืมโดยใหนักศกึษาเก็บไวเปนหลักฐานที่ตัวเองและเพื่อยื่นในขั้นตอนตอไป 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการกูยืมเงนิ 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําภาคการศึกษาที่1/2552 

ดวยระบบ e-Studentloan 

http://www.studentloan.or.th/ 

   9      สงสัญญา+เอกสาร  (พุธที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 2 ก.ค.52)    

   - สงสัญญากูยืมเงินฯ พรอมเอกสารที่เรียบรอยแลวตามขอ8 ดวยตนเอง   

     ที่จุดตรวจ-รับ เอกสารสัญญากูยืมเงิน  ชั้น1  อาคารกองพัฒนานักศึกษา 

อยาลืมยืน่ กยศ.มช.008  ใหเจาหนาที่สวนกลางลงนามรับสัญญา ในใบบันทึกขอมูลการ  

จัดทําสัญญากูยืมโดยใหนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐานที่ตัวเองและเพือ่ยื่นในขั้นตอนตอไป 

 10     ลงนามแบบยืนยัน  (พฤหัสบดีที่ 9 - ศุกรที่ 10 ก.ค.52)    

-  พิมพ มชท.50  ภาคการศึกษาที่ 1/2552  เพื่อนําไปตรวจสอบขอมูล 

   ยอดเงินที่ขอกูยืม ที่กองพัฒนานักศึกษา 

- ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสวนเกินสําหรับผูที่กูเกินเพดานเงิน 

- ชําระเงินสวนที่ตองนําไปเบิกเงินสวสัดิการบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- ลงนามในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยนัจํานวนเงินคาเลาเรียน 

   และคาครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2552    

อยาลืมยืน่ กยศ.มช.008  ใหเจาหนาที่สวนกลางลงนามในใบบันทึกขอมูลการจัดทํา 

สัญญากูยืมโดยใหนักศกึษาเก็บไวเปนหลักฐานวาทําครบทุกขั้นตอนแลว 

รอรับเงินคาครองชีพ โอนเขาทางบัญชีธนาคารกรุงไทย 3 วันหลังจากกองพัฒนา

นักศึกษายืนยันขอมูล เชน ยืนยันวันที่14 กค.52จะไดรับเงิน ภายในวันที่17 กค.52 และ

จะไดรับโอนเงินในทุกวันที่ 17 ในเดือนถัดไปจนหมดภาคการศึกษาที่ 1) 

ขอควรรู 

1. สัญญากูยืมเงินทําเพียงครั้งเดียว  

คือ  ในภาคการศึกษาแรกของปแรก(ป1)ที่ขอกูยืมเงินเทานั้น 

2. หากไมดําเนินการในชวงเวลาที่กําหนด 

จะถือวาไมประสงคจะกูยืมเงิน โดยจะถูกเพิกถอนกระบวนวิชา และ 
ตองนําเงินไปชําระที่งานเงินรายไดกองคลังพรอมเงินคาปรับ 

2. คาครองชีพ  ภาคปกติ แบงเปน 3 ภาคการศึกษาๆละ 4 เดือน 

ภาคพิเศษแบงเปน 2 ภาคการศึกษาๆละ 6 เดือน 

เดือนละ 2,000.-บาทเทากันทุกคน จะไมโอนตอเนื่อง 12 เดือนแบบเกา 

4. นักศึกษาแตละคณะขอกูยืมเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ไดไมเกินเพดาน
วงเงินที่กองทุนฯกําหนด ซึ่งไมรวมคาครองชีพอีก 24,000.-บาท  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. นักศึกษาที่มียอดเงินใน มชท.50 เกินเพดานวงเงินที่กองทุนฯกําหนดและ

ผูมีสิทธิ์เบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะตองชําระเงินคาสวนเกินที่  

   ชั้น2 งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ลงนามแบบยืนยัน  ดังนี้ 

ภาคการศึกษา ที่ 1/2552   ชําระวันที่  22-23 ก.ค.52 

ภาคการศึกษา ที่ 2/2552   ชําระวันที่  2-6 พ.ย.52 

♥ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา โทร 0-2610-4888 

♥ เว็บไซตกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

     http://www.studentloan.or.th/ 

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

♥ ตรวจสอบยอดหนี้ เว็บไซตธนาคารกรุงไทย 

     http://www.edu-inquiry.ktb.co.th/eduinquiry/ 

  แหลงขอมูลเพิ่มเติม 

สําหรับ 

นักศึกษา  ชั้นปที่ 1 รหัส 52 
 ผูกูตอเนื่องยายสถาบัน (เคยกูตอนม.ปลาย) 

 ผูกูรายใหม (ไมเคยกูกองทุนใดมากอน) 
 

นักศึกษา  รหัส 51 ลงไป 

   ผูกูรายใหม (ไมเคยกูกองทุนใดมากอน) 
 

(วันที่ออกเอกสาร 27 มีนาคม 2552) 

 

คณะ              เพดานวงเงิน 

1. มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร สังคมศาสตร บริหารธุรกิจ       60,000 บาท/ป 
   การสื่อสารมวลชน รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  
   เศรษฐศาสตร  นิติศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อและ 

  เทคโนโลยี(สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมฯ)  

  วิจิตรศิลป  สถาปตยกรรมศาสตร              

2. วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  อุตสาหกรรมเกษตร          70,000 บาท/ป 
   เกษตรศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 
   (สาขาวิศวกรรมซอฟแวร และสาขาแอนนิเมชั่น)  

3. เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร            80,000 บาท/ป 
4. แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร        150,000 บาท/ป 

ขั้นตอนการยืนยันกูยืมเงิน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2552 (ตอ) 


