
 

 

*เอกสารส่วนนี้ให้นักศึกษาเก็บไว้ที่ตนเอง 
 

ขั้นตอน การยื่นเอกสารแบบค าขอลงนามล่วงหน้า 
(ส าหรับนักศึกษา ฝึกสอน ฝึกงาน) ไม่สามารถมาลงนาม 

แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

(ก าหนดลงนามปกติระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562) 
1. นักศึกษาช าระเงินค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) จ านวนเงินทั้งสิ้น 40.- บาท ณ งานธุรการ ชั้น 2  กองพัฒนา
นักศึกษา ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  
2. เอกสารที่ใช้ประกอบการขอลงนามฯ มีดังนี้ 
      2.1 กยศ.มช. 009  
      2.2 กยศ.มช. 015 
      2.3 ใบเสร็จการช าระเงินค่าส่งเอกสาร 
      2.4 หน้าเพจสถานะผู้กู้ กองทุนฯ กยศ. หรือ หน้าเพจการยืนยันส าหรับกองทุนฯ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2562 
3. นักศึกษาดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา  
    (กยศ.มช.)  วันที่ 15 สิงหาคม 2562  
4. นักศึกษากรอกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 
5. นักศึกษาจะได้รับ เอกสารลงนามแบบยืนยันฯ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 
6. หลังจากนักศึกษากรอกข้อมูลในแบบยืนยันฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการขอลงนามฯ กลับมายัง  
   มหาวิทยาลัย ไม่เกินวันที่  6 กันยายน 2562 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  
                   เอกสารที่ต้องส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 6.1 ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50) ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
           จากส านักทะเบียนและประมวลผล (กรณีช าระค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง ใช้ส าเนาใบ มชท.50 
            พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 6.2 ส าเนาใบเสร็จการช าระค่าส่วนเกิน CMU SIS (ถ้ามี) 
 6.3 แบบยืนยันฯ ตัวจริง  
 6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
            ที่อยู่ส าหรับส่งเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  กรุณาส่ง  งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ  

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
   239 ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   โทรศัพท์ 053-941-360 



 

 

 
 
 

แบบค าขอ 
แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ล่วงหน้า 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

 วันที่.............เดือน....................................พ.ศ..2562.. 
 

เรื่อง   ขอลงนาม  แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ  ของนักศึกษากองทุนเงิน  
           ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. / กรอ.) ภาคเรียนที 1 ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

 

เรียน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา.............................. .................   
คณะ........................................................ประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ  ดังนี้            ค่าเล่าเรียน                     ค่าครองชีพ               
ไม่สามารถด าเนินการลงนามได้  เนื่องจาก.............................................................. ................................................................ 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการ  

ช าระเงินค่าส่งเอกสารแบบ EMS จ านวน 40.-บาท ณ งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2  
 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
 ใบเสร็จเลขที่......................./2562 วันที่.............. เดือน.................................. พ.ศ. 2562.. 
 

หากข้าพเจ้า จัดส่งเอกสารหลังก าหนด จะไม่ได้รับการอนุมัติให้ลงนามล่วงหน้า และข้าพเจ้ายินยอมไปลงนาม                     
ในวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ตามขั้นตอนปกติ   และขอแจ้งข้อมูลเพื่อลงนามแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่า
เรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ล่วงหน้า  เพื่อขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 

          ลงชื่อ............................................................. 
                                                                                             (                                          ) 
                                                                                                             ผู้ขอกู้ยืม 
 
 

ชื่อนักศึกษาผู้รับ                             หมายเลขโทรศัพท์ 
ชื่อหน่วยงาน 
เลขที่            หมู่บ้าน                                           ซอย                      
หมู่                               ถนน          
ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต 
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์ 
 

กยศ.มช.009 



 

 

 
 
 

หนังสือรับรองการฝึกงาน  หรือฝึกสอน 
ส าหรับนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
 วันที่.............เดือน....................................พ.ศ..2562 

 
   ข้าพเจ้า…..……………………………………………ต าแหน่ง……………………………………………………………………..…………. 
ชื่อหน่วยงาน  ห้างร้าน  บริษัท หรือสถานศึกษา…………………………….…………จังหวัด………….…………………………….…………….. 
เป็นผู้ดูแลหรือรับผิดชอบในการฝึกงาน หรือฝึกสอนของ…………………………………………………..........………………………………..…. 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา……………………………..………..….….คณะ……………………………….…………………………………………….....…… 
โดยนักศึกษาได้ฝึกงานในต าแหน่ง.........................................................  หรือฝึกสอนวิชา......................................................... 
ตั้งแต่วันที่.............เดือน..................พ.ศ..............ถึงวันที่.............เดือน..................พ.ศ........... ... 

ขอรับรองว่านักศึกษาได้ฝึกงาน หรือฝึกสอนจริง  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการลงนามแบบยืนยันการกู้ยืมเงิน                
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562  
   
  
 

ลงชื่อ…………………….…………………………ผู้รับรอง 
(                                                  ) 

ต าแหน่ง……………………………..…………………… 
     กรุณาประทับตราหน่วยงาน  ห้างร้าน  บริษัท  หรือสถานศึกษา (ถ้ามี) 
 

**เจ้าหน้าท่ีหน่วยกิจการนักศึกษา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดลงนามรับรองในเอกสารฉบับนี้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กยศ.มช 015 


