
  

 

 

 

 

 

  

                       

ระบบ e-Studentloan 

 ผูกูรายเกา ที่เคยทําสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินให

กูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  โดยระบบe-Studentloan ในป

การศึกษา 2551 เรียบรอยแลว  จะมีสิทธิ์กูยืมเงินตอตาม

จํานวนปที่กําหนดในหลักสูตร  สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ปกติ  สามารถกูยืมเงินคาลงทะเบียนได 3 ภาคการศึกษา  

นักศึกษาภาคพิเศษ  กูยืมได 2 ภาคการศึกษา 
 

ทุกภาคการศึกษาที่ประสงคจะขอกูยืมเงินจะตอง  
 

1.  เขาระบบ e-Studentloan  

     เพื่อแจงความประสงค ขอกูยืมเงิน   

2.  ลงนามในแบบยืนยันการกูยืมเงิน  

     ที่กองพัฒนานักศึกษา   

หากนักศึกษาทําไมครบ 2 ขั้นตอนและไมอยูใน

ชวงเวลาที่กําหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ภาคการศึกษาที่ 1/2552  ลงนาม 15-19 มิ.ย.52 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2552  ลงนาม 2-6 พ.ย.52 

ภาคการศึกษาฤดูรอน /2552 ลงนาม 24-25 มี.ค.53 
 

จะถือวาไมประสงคจะกูยืมเงินและไมไดรับสิทธิ์ใน

การกูยืมเงินในปการศึกษานั้นทันที 

โดยจะถูกเพิกถอนกระบวนวิชาและ 

ตองนําเงินไปชําระที่งานเงินรายไดกองคลัง 

พรอมชําระคาเงินปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  คือ วันละ 50 บาท แตไมเกิน 500 บาท 

ขั้นตอนการกูยืมเงิน  
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2552 

สําหรับนักศึกษาผูกูรายเกา  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 

1 
 

ยื่นแบบคําขอ   ภาคการศึกษาที่ 1/2552 

(อาทิตย ที่ 15 ก.พ. - ศุกรที่ 29 พ.ค.52) 

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

(ผูไมประสงคจะขอกูคาลงทะเบยีนทกุภาคการศึกษา 

ใหเลือกเฉพาะคาครองชีพชองเดียว) 

  

2 
 

ลงนามแบบยืนยัน  ภาคการศึกษาที่ 1/2552 

(จันทรที่ 15 - ศุกรที่ 19 มิ.ย.52) 

-  พิมพ มชท.50  ภาคการศึกษาที่ 1/2552  เพื่อนําไปตรวจสอบขอมูล 

   ยอดเงินที่ขอกูยืม ที่กองพัฒนานักศึกษาและประทับตรา กยศ.มช. 

- ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสวนเกินสําหรับผูที่กูเกินเพดานวงเงิน 

- ชําระเงินสวนที่ตองนําไปเบิกเงินสวสัดิการบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- ลงนามในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยนัจํานวนเงินคาเลาเรียน 

   และคาครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2552   ที่กองพัฒนานักศึกษา   

รอรับเงินคาครองชพี โอนเขาทางบัญชีธนาคารกรุงไทย ประมาณ 1 เดือน 

 หลังจากกองพัฒนานักศึกษายืนยันขอมูล ประมาณเดือนสิงหาคม 2552 

ภาคปกต ิ ภาคการศึกษาที่ 1  คาครองชีพเขา จํานวน 4 เดอืน 

ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ 1  คาครองชีพเขา จํานวน 6 เดอืน 

ขั้นตอนการกูยืมเงิน  
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2552 

สําหรับนักศึกษาผูกูรายเกา  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 

1  
 

ยื่นแบบคําขอ   ภาคการศึกษาที่ 2/2552 

       (เริ่มตามวันที่กองทุนเปดระบบ-- ศุกรที่ 16 ต.ค.52)   

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

(ภาคการศึกษานี้จะไมสามารถเปลี่ยนขอมูลการขอกูใหมได) 

 

  

2 
 

ลงนามแบบยืนยัน  ภาคการศึกษาที่ 2/2552 

(จันทรที่ 2 - ศุกรที่ 6 พ.ย. 52) 

-  พิมพ มชท.50  ภาคการศึกษาที่ 2/2552  เพื่อนําไปตรวจสอบขอมูล 

   ยอดเงินที่ขอกูยืม ที่กองพัฒนานักศึกษาและประทับตรา กยศ.มช. 

- ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสวนเกินสําหรับผูที่กูเกินเพดานวงเงิน 

- ชําระเงินสวนที่ตองนําไปเบิกเงินสวสัดิการบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- ลงนามในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยนัจํานวนเงินคาเลาเรียน 

   และคาครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2552   ที่กองพัฒนานักศึกษา   

รอรับเงินคาครองชพี โอนเขาทางบัญชีธนาคารกรุงไทย ประมาณ 1 เดือน 

 หลังจากกองพัฒนานักศึกษายืนยันขอมูล ประมาณเดือนธันวาคม 2552 

ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ 2  คาครองชีพเขา จํานวน 4 เดอืน 

ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ 2  คาครองชีพเขา จํานวน 6 เดอืน 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการกูยืมเงนิ 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2552 

ดวยระบบ e-Studentloan 
 

บุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

               ผู กูรายเกา  ที่มีสิทธิ์ เบิกเงินบุตรขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจได  จะขอกูยืมเงินคาลงทะเบียนไดเฉพาะ

นักศึกษาภาคพิเศษ หรือมีคาลงทะเบียนเกินภาคการศึกษา

ละ 10,000.-บาทขึ้นไป  เชน  

- นักศึกษาภาคปกติ 

คาลงทะเบียน   7,500.-บาท    

จะขอกูได เฉพาะคารายเดือน 

๏ ใหชําระเงินตามกําหนดวันที่ในปฏิทินการศึกษา 

และจะไดรับ มชท.50 เพื่อนําไปตั้งเบิก 
 

- นักศึกษาภาคพิเศษ  

คาลงทะเบียน   30,000.-บาท   

จะขอกูได  20,000.- บาท +คารายเดือน 

ชําระเงินเอง  10,000.- บาท  

๏ ใหชําระเงินในวันที่ลงนามแบบยืนยัน 

และจะไดรับ มช.17 เพื่อนําไปตั้งเบิก 

♥ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
     โทรศัพท  02-6104888 

♥ 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 http://www.studentloan.or.th/ 

สําหรับนักศึกษา 

ผูกูรายเกา  

(ที่เคยทําสัญญากูยืมเงินป 2551) 
 (วันทีอ่อกเอกสาร 20 ม.ค.52) 

ขั้นตอนการกูยืมเงิน  
ประจําภาคการศึกษา ฤดูรอน/2552 
สําหรับนักศึกษาผูกูรายเกา  (ภาคปกติ) 

 

2  
 

ยื่นแบบคําขอ   ภาคการศึกษาฤดูรอน/2552 

       (เริ่มตามวันที่กองทุนเปดระบบ- พุธที่ 17 มี.ค.53)   

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

(ภาคการศึกษานี้จะไมสามารถเปลี่ยนขอมูลการขอกูใหมได) 

 

  

2 
 

ลงนามแบบยืนยัน  ภาคการศึกษาฤดูรอน/2552 

(พุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 มี.ค.53) 

-  พิมพ มชท.50  ภาคการศึกษาที่ 2/2552  เพื่อนําไปตรวจสอบขอมูล 

   ยอดเงินที่ขอกูยืม ที่กองพัฒนานักศึกษาและประทับตรา กยศ.มช. 

- ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสวนเกินสําหรับผูที่กูเกินเพดานเงิน 

- ชําระเงินสวนที่ตองนําไปเบิกเงินสวสัดิการบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- ลงนามในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยนัจํานวนเงินคาเลาเรียน 

   และคาครองชีพ ภาคการศึกษาฤดูรอน/2552   ที่กองพฒันานักศึกษา   

รอรับเงินคาครองชพี โอนเขาทางบัญชีธนาคารกรุงไทย ประมาณ 1 เดือน 

 หลังจากกองพัฒนานักศึกษายืนยันขอมูล ประมาณเดือนเมษายน 2553 

ภาคปกต ิ ภาคการศึกษาฤดูรอน  คาครองชีพเขา จํานวน 4 เดือน 

ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาฤดูรอน  ไมสามารถขอกูยืมได 


