
  

 

 

 

  

 

  

                       

คุณสมบัตขิองผูกู กยศ.รายเกา 

 เปนนักศึกษาที่เคยทําสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินให

กูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โดยระบบe-Studentloan มาแลว  จะ

มีสิทธิ์กูยืมเงินตอเนื่องตามจํานวนปที่กําหนดในหลักสูตร  

สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  สามารถกูยืมเงินคาลงทะเบียนได 2 

ภาคการศึกษาปกติ   นักศึกษาภาคพิเศษ   กูยืมได  1 ภาค

การศึกษา สําหรับภาคการศึกษาที่2 กูคาเลาเรียนได 7,000 บาท 
 

 

 

 

   

   ยื่นแบบคําขอกู  
    

                     ตรวจสอบรายชื่อ  
 

                                   ลงนามแบบยืนยัน  

 

หากนักศึกษา  ทําไมครบ 3 ขั้นตอน  

ในชวงเวลาที่กําหนด  

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

จะถือวาไมประสงคจะกูยืมเงิน และ 

ไมไดรับสิทธิ์ในการกูยืมเงินในปการศึกษานั้นทันที 

โดยจะถูกเพิกถอนกระบวนวิชา และ 

ตองชําระเงินเอง พรอมเงินคาปรับ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ขั้นตอนการกูยืมเงิน 

ประจําภาคการศึกษาที่  
สําหรับนักศึกษาผูกูรายเกา (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) 

 1 กพ. –28 พค. 53 

ยื่นแบบคําขอกู   ที่เว็บไซต www.stu-aff.oop.cmu.ac.th     

                  ผูไมประสงคจะขอกูคาลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา 

ใหเลือกเฉพาะคาครองชีพชองเดียว  

14 - 18 มิย. 53 

ลงนามแบบยืนยัน  ที่กองพัฒนานักศึกษา  เตรียม 
1. สวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 

2. พิมพใบ มชท.50  ภาคการศึกษาที่ 1/2553   

3. บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือ บัตรที่มีรูปถายของตนเอง 

4.ใบเสร็จรับเงิน(กรณีชําระเงินเพื่อนําไปเบิก หรือ คาสวนเกิน) 

5.เอกสารยกเวนคาเทอม (กรณีนักศึกษาทุน หรือ นักกีฬา) 

         รอรับเงินคาครองชีพ   โอนเขาบัญชีเงินกูยืมของนักศึกษา  ธนาคารกรุงไทย 

ประมาณ 3 วันหลังจากวันที่กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสารและยืนยันขอมูลใน

ระบบแลวเสร็จ  เชน ยืนยันวันที่ 30 มิย.53 จะไดรับเงิน ประมาณวันที่ 3 กค.53 และจะ

ไดรับโอนเงินในทุกวันที่ 3 ในเดือนถัดไปจนหมดภาคการศึกษา 

ภาคปกติ    1/2553  คาครองชีพเขา จํานวน 6 เดือน 

ภาคพิเศษ  1/2553   คาครองชีพเขา จํานวน 6 เดือน 

 

ขั้นตอนการกูยืมเงิน 

ประจําภาคการศึกษาที่  
สําหรับนักศึกษาผูกูรายเกา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

31 พค. 53 

ตรวจสอบรายชื่อ  ที่เว็บไซต www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

   ผูที่ยื่นแบบคําขอหลังวันศุกรที่ 28 พค. 53  จะไมมีรายชื่อและ   

   ไมไดรับพิจารณาใหกูยืมเงิน  ใหเตรียมชําระเงินเอง 

10 ตค.- 22 ตค. 53 

ยื่นแบบคําขอกู   ที่เว็บไซต www.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

             ภาคการศึกษานี้จะไมสามารถเปลี่ยนขอมูลการขอกูใหมได 

 

26 ตค. 53 

ตรวจสอบรายชื่อ  ที่เว็บไซตwww.stu-aff.oop.cmu.ac.th 

   ผูที่ยื่นแบบคําขอหลังวันศุกรที่ 22 ตค. 53  จะไมมีรายชื่อและ   

   ไมไดรับพิจารณาใหกูยืมเงิน  ใหเตรียมชําระเงินเอง 

 

8 - 12 พย. 53 

ลงนามแบบยืนยัน  ที่กองพัฒนานักศึกษา  เตรียม 
1. สวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 

2. พิมพใบ มชท.50  ภาคการศึกษาที่ 2/2553   

3. บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือ บัตรที่มีรูปถายของตนเอง 

4.ใบเสร็จรับเงิน(กรณีชําระเงินเพื่อนําไปเบิก หรือ คาสวนเกิน) 

5.เอกสารยกเวนคาเทอม (กรณีนักศึกษาทุน หรือ นักกีฬา) 

         รอรับเงินคาครองชีพ   โอนเขาบัญชีเงินกูยืมของนักศึกษา  ธนาคารกรุงไทย 

ประมาณ 3 วันหลังจากวันที่กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสารและยืนยันขอมูลใน

ระบบแลวเสร็จ  เชน ยืนยันวันที่ 26 พย.53 จะไดรับเงิน ประมาณวันที่ 29 พย.53 และจะ

ไดรับโอนเงินในทุกวันที่ 29 ในเดือนถัดไปจนหมดภาคการศึกษา 

ภาคปกติ    2/2553  คาครองชีพเขา จํานวน 6 เดือน 

ภาคพิเศษ  2/2553   คาครองชีพเขา จํานวน 6 เดือน 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการกูยืมเงนิ 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ประจําปการศึกษา 
 

 

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

                         คลิ๊กที่ไอคอน 

 บุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

               ผูกูรายเกา ที่มีสิทธิ์เบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ได  จะขอกูยืมเงินคาลงทะเบียนไดเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ 

หรือมีคาลงทะเบียนเกินภาคการศึกษาละ10,000 บาทขึ้นไป  เชน  

 นักศึกษาภาคปกติ 

            ๏ คาลงทะเบียน      7,500  บาท    

จะขอกูได            เฉพาะคาครองชีพรายเดือน 

            ๏ ใหชําระเงินคาลงทะเบียนตามกําหนดวันที่ในปฏิทิน

การศึกษาและจะไดรับ มชท.50 เพื่อนําไปตั้งเบิก 
 

 นักศึกษาภาคพิเศษ  

1/53 คาลงทะเบียน      30,000   2/53 30,000   บาท   

        จะขอกูได            20,000       7,000   บาท  

       +คาครองชีพรายเดือน                     +คาครองชีพรายเดือน 

จํานวนเงินตามสวนเกินที่กูไมได ใหชําระเงินในวันที่ลงนาม

แบบยืนยันและจะไดรับใบเสร็จรับเงิน(มช.17) เพื่อนําไปตั้งเบิก 

หากใชมช.17 เบิกไมไดสามารถขอเปลี่ยนเปน มชท.50 ได

ประมาณสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ 

♥ เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา      คลิ๊กที่ไอคอน 

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

♥ เว็บไซตกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

     www.studentloan.or.th 

♥  ตรวจสอบยอดหนี้ เว็บไซตธนาคารกรุงไทย 

      www.e-studentloan.ktb.co.th 

♥  กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

     โทรศัพท  0-2610-4888 

 

      แหลงขอมูลเพิ่มเติม 

นักศึกษารหัส 52.. ลงไป 

ที่เคยผานการทําสัญญาระบบ e-Studentloan แลว  
 

ขอมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2553 

 

ขอมูลเพิ่มเติม 
 

เนื่องจากในปการศึกษา 2553 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา  มีวงเงินคาเลาเรียนไมเพียงพอ  สําหรับใหกูยืม    

ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 โดย นักศึกษาที่ศึกษาภาคพิเศษ

และหรือคณะและวิทยาลัยที่มีคาลงทะเบียนเกินภาคการศึกษา

ละ11,000.-บาท  จะไดรับการจะสรรวงเงิน รายละประมาณ 

7,000.-บาท สําหรับยอดเงินสวนเกินนักศึกษาจะตองชําระ

เพิ่มเติมในวันที่มีการลงนามแบบยืนยันการกูยืมเงิน วันที่ 8-12 

พฤศจิกายน 2553  ที่งานธุรการ ชั้น 2  อาคารกองพัฒนา

นักศึกษา  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการกูยืมเงิน  
ประจําภาคการศึกษาที่  
 

เนื่องจากในปการศึกษา 2553 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา  มีวงเงินคาเลาเรียนไมเพียงพอ  สําหรับใหกูยืม    

ในภาคการศึกษาที่ 3/2553 จึงทําใหผูกูรายเกาที่ประสงคจะ

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2553 ทุกคน  ตองชําระ

เงินคาลงทะเบียนเอง   วันที่ชําระเงิน 23-25 มีนาคม 2553  ที่

RB3  หรือธนาคารตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ฉบับปรับปรงุใหม 

16 กันยายน 2553 


