
• เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัญชาติไทย รายได้
ครอบครัวไม่เกิน 200,000.- บาทต่อปี และมีคุณสมบัติอื่นๆ
ครบถ้วนตามท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก าหนด 
แบ่งเป็น 2กลุ่ม ดังน้ี
1. นศ. ปี 1 หรือ ปี 2 ขึ้นไป กู้ต่อเนื่องย้ายสถาบัน (เคยกู้ตอน 
ม.ปลาย)
2. นศ. ทุกชั้นปีท่ีไม่เคยกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มา
ก่อน หรือผู้ท่ีไม่เคยท าสัญญาฯ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มา
ก่อน โดยจะมีสิทธิ์กู้ยืมเงินต่อเน่ืองตามจ านวนปีท่ีก าหนดใน
หลักสูตร และสามารถขอกู้ยืมได้ 2 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้กู้ ลักษณะท่ี 1 (กยศ.เดิม) รายใหม่

หากภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ท าไม่ครบ 11 ขั้นตอน
ในช่วงเวลาท่ี กยศ. มช. ก าหนด

ตามประกาศในเว็บไซต์ 
http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan

จะถือว่าไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน 
และไม่ได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินในปีการศึกษาน้ันทันที

โดยจะถูกถอนกระบวนวิชาและต้องช าระเงินเอง 
พร้อมท้ังค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย

มีทั้งหมด 11 ขั้นตอน ดังนี้

(ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ ที่ไม่ได้เข้าโครงการปฐมนิเทศจะ
ไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 ตลอดปีการศึกษา)

1 มิ.ย. – 4 ส.ค. 2562 ขอรหัสผ่าน + ยื่นแบบค าขอกู้
ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th  เฉพาะนักศึกษากู้ยืมเงินให้ย้าย
ทะเบียนบ้านเข้าหอพักหลังส่งสัญญาเรียบร้อยแล้ว (หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
และ ให้ใช้ทะเบียนบ้านตามภูมิล าเนาเดมิ เท่านั้น ทั้งนี้หลังจากย่ืนแบบ ค าขอใน
ระบบ e–Studentloan เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์หน้าสถานะผู้กู้เก็บไว้
เป็นหลักฐานทันทีและยังไม่ตอ้งช าระเงินค่าเทอมจนกวา่จะทราบผลการอนมุัติ

1 มิ.ย. – 9 ส.ค. 2562 พิมพ์แบบค าขอ + เตรียมเอกสาร
ต้องมีรหัสประจ าตัวนักศึกษา มช. เรียบร้อยแล้ว
1.กยศ. 101 แบบค าขอกู้ยืมเงินประจ าปีการศึกษา 2562
2.ส าเนาบัตรฯประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน 
3.ส าเนาบัตรฯประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาหรือ
ผู้ปกครอง 
4.ส าเนาบัตรฯประชาชนและส าเนาทะเบียนของคู่สมรสของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืม (ถ้ามี)
5.เอกสารประกอบการรับรองรายได้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
-มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
-ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้)
6.แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือ 
ผู้ปกครอง
7.ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
8.บันทึกกิจกรรมจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมไม่จ ากัดจ านวนชั่วโมง
9.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ในคณะ 
10.อื่นๆ (ถ้ามี) 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan

15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อ
ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan นั ก ศึ ก ษ า                  
ที่มีรายชื่อให้ลงชื่อจองคิวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ทาง กยศ. มช. จะแจ้งให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง ผู้ที่ด าเนินขั้นตอนที่ 1-3 ไม่ครบขั้นตอน จะไม่มี
รายชื่อและไม่ได้รับพิจารณาให้กู้ยืมฯ และจะต้องช าระค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง
(19 – 23 ส.ค. 2562)

1 – 9 ส.ค. 2562 ส่งแบบค าขอ + เอกสาร + สัมภาษณ์
ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด (วัน เวลาที่สัมภาษณ์ให้นักศึกษาสอบถามกับทาง
คณะของตนเอง)

31 ส.ค. 2562 ปฐมนิเทศ 
น าสัญญาและเอกสารประกอบการท าสัญญาในขั้นตอนที่ 6 มาด้วย
แต่ยังไม่ต้องเขียนหรือลงนามในเอกสารสัญญา
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22 - 24 ส.ค. 2562
พิมพ์สัญญา + เตรียมเอกสาร 
(พิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ต้องลงนามข้อมูลในสัญญา)
• พิมพ์สัญญา จ านวน 2 ฉบับ (3 แผ่น พิมพ์แบบหน้า - หลัง) 
• เตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืม  1 ฉบับ ดังนี้

1. ถ่ายเอกสารผู้กู้รวมในหน้าเดียว ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน + 
ทะเบียนบ้าน + หน้าสมุดบัญชี ธ. กรุงไทยฯ /  ธ. อิสลามฯ

2. ถ่ายเอกสารผู้ค้ ารวมในหน้าเดียว ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน + 
ทะเบียนบ้าน

3. กรณีนักศึกษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และกรณีผู้แทนโดยชอบธรรม
เป็นคนละคนกับผู้ค้ าประกัน ให้แนบเอกสารผู้แทนโดยชอบธรรมรวมในหน้า
เดียว ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน + ทะเบียนบ้าน (ถ้าผู้แทนโดยชอบ
ธรรมกับผู้ค้ าคนเดียวกันไม่ต้องแนบ)
** ดูตัวอย่างเอกสารทั้งหมดได้ที่
http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan

12 - 13 ก.ย. 2562 ส่งสัญญา สัญญาจะต้องลงนามครบ
เรียบร้อยแล้ว
ที่อาคารพลศึกษา 1 (โรงยิมฯกลาง) ให้ปฏิบัติดังนี้
1. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
2. ส่งสัญญาด้วยตนเอง พร้อมจัดเรยีงเอกสารให้เรยีบร้อยตามขัน้ตอนที่ 6
ประกอบด้วย สัญญา 2 ฉบับ เอกสารประกอบการกู้ยืม 1 ฉบับ  
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17 - 18 ส.ค. 2562 จองเข้าฟังปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ.รายใหม่
นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อฯ ให้ลงชื่อเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ                   
ที่เว็บไซต์ https://sis.cmu.ac.th/cmusis
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ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน 11 ขั้นตอน



4-8 พ.ย. 62 รับคู่ฉบับคืน
ณ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา 
อาคารส านักงาน  (ให้นศ. ถ่ายส าเนาคู่ฉบับ 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการกู้ยืมฯในปีการศึกษาถัดไป)

1. สัญญากู้ยืมเงินท าเพียงครั้งเดียว ในภาคการศึกษาแรกของปีแรกที่กู้ยืมแต่
นักศึกษาต้องลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan ทุกภาคการศึกษาที่
ประสงค์จะกู้
2. นักศึกษาแต่ละคณะขอกู้ยืมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ไม่เกินเพดาน
วงเงินที่กองทุนฯ ก าหนด ซ่ึง ไม่รวมค่าครองชีพอีก 28,800.- บาท ดังนี้

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน
ลักษณะที่ 1

เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2562

ผู้กู้รายใหม่ หมายถึง
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 62..

- ผู้กู้ต่อเนื่องย้ายสถาบัน  (เคยกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ตอน ม.ปลาย)

- ผู้กู้รายใหม่  (ไม่เคยกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ มาก่อน)
นักศึกษา รหัส 61. ลงไป

- ผู้กู้รายใหม่  (ไม่เคยกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ มาก่อน)

ข้อควรรู้

การโอนเงินค่าครองชีพ จะโอนเข้าบัญชีเงินกู้ยืมของนักศึกษา (เดือน
แรก) ภายใน 30 วัน หลังจาก มหาวิทยาลัยยืนยันข้อมูลให้กับทาง
ธนาคารกรุงไทยฯ / ธนาคารอิสลามฯ
นักศึกษาที่กู้ยืมค่าครองชีพจะได้รับค่าครองชีพเดือนละ 2,400 บาท
ต่อเนื่อง จ านวน 6 เดือน

หมายเหตุ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไปให้
นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนใน แผ่นพับผู้กู้รายเก่า

คณะ เพดานวงเงิน

2.1 คณะมนุษยศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/คณะ
สังคมศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ (สาขาบริหาร)/ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

50,000.- บาท/ปี

2.2 คณะการสื่อสารมวลชน/  
คณะเศรษฐศาสตร์/คณะนิติศาสตร์/ 
คณะบริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี)

60,000.- บาท/ปี

2.3 คณะวิจิตรศิลป์/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ 
คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/
คณะอุตสาหกรรมเกษตร/คณะเกษตรศาสตร์/ 
วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป ะ  สื่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี /                           
วิทยาลัยนานาชาติ

70,000.- บาท/ปี

2.4 คณะเภสัชศาสตร์/คณะเทคนิคการแพทย์ /
คณะพยาบาลศาสตร์

90,000.- บาท/ปี

2.5 คณะแพทยศาสตร์/คณะทันตแพทยศาสตร์/
คณะสัตวแพทยศาสตร์

200,000.-บาท/ปี

ผู้กู้ กยศ. กรอ. ที่มีสิทธิ์เบิกเงินบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจได้  ไม่ต้องช าระ
เงินในส่วนที่จะต้องน าไปเบิกฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนได้เต็ม
จ านวนของค่าเล่าเรียนจริงแต่ไม่เกินเพดานวงเงินกู้ยืม ทั้งนี้ หลังจากกยศ.มช.
ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศแจ้งทาง Facebook งานทุนการศึกษา
และสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่มีความ
ประสงค์เบิกบุตรข้าราชการ ให้ติดต่อรับใบเสร็จเพื่อน าไปให้ผู้ปกครองตั้งเบิก
กับต้นสังกัด  ณ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนา
นักศึกษา ตามวันและเวลาที่ก าหนด

25 – 27 ก.ย. 62 ลงนามแบบยืนยัน
ที่อาคารพลศึกษา 1 (โรงยิมฯกลาง) แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
และเตรียมเอกสารดังนี้
1.พิมพ์ใบ มชท. 50 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
2.ส าเนาบัตรฯประชาชน (ต้องยังไม่หมดอายุ)
3.ส าเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ช าระค่าเล่าเรียนเองหรือค่าส่วนเกิน)
4.เอกสารยกเว้นค่าเทอม (ถ้ามี) (กรณีนักศึกษาทุนหรือ นักกีฬา)

17 – 19 ก.ย. 62 กรอกยอดค่าเทอม
ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th 
ให้ตรงกับยอดเงินในใบ มชท.50 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
(ใบแจ้งผลการลงทะเบียน / ใบเสร็จรับเงิน)

(ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562)
กยศ.มช. งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ 

กองพัฒนานักศึกษา 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข  053-941-360

ชื่อเพจ       :งานทุนการศึกษาและสร้างเสรมิสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ ข้อมูลในเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ                                     
การด าเนินงานของกองทุนฯ (กยศ.มช.) ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลได้จาก
Facebook งานทุนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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