
  
 
 

 
วงเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (ภาคเรียนท่ี 1 และ 2) update 8 ม.ค. 2565 

การกู้ยมื จํานวนเงนิ  คณะ/วิทยาลยั/สาขาวิชา 

ลักษณะที่ 1 
50,000 

คริสต์ศาสนศาสตร,์ นิเทศศาสตร,์ จิตวิทยา, การจัดการโรงแรม, การจัดการอุตสาหกรรมการบรกิาร (IC), 
ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน, การตลาดดิจทิัล, การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ  

60,000 นิติศาสตร ์
70,000 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IC) 

ลักษณะที่ 2 
60,000 

การบญัชี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนธุรกิจ, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ, การสื่อสารภาษาอังกฤษ (IC),  
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IC) 

70,000 วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
90,000 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะเภสัชศาสตร ์

ลักษณะที่ 3 
60,000 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
70,000 ดุริยางคศาสตร ์

   Website วงเงินกู้ยืมค่าครองชีพ (เดือนละ 3,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน) Facebook 
ลักษณะเงินกูย้ืม เงินค่าครองชีพ

ลักษณะที่ 1, 2, 3 รายได้ครอบครัวไมเ่กนิ 360,000 บาทตอ่ป ี 36,000 
ลักษณะที่ 2, 3 รายได้ครอบครัวเกนิกวา่ 360,000 บาทตอ่ป ี - 

 
 
 
  

กองทุนฯ สนับสนุนการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ
ลักษณะท่ี 1  

เงินให้กู้ยืมสําหรับนักศึกษา
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

คุณสมบตัิเบือ้งตน้ 

ลักษณะท่ี 2 
เงินให้กู้ยืมสําหรับนักศึกษา
ในสาขาวิชาท่ีมีความจําเป็น

ต่อการพัฒนาประเทศ 

ลักษณะท่ี 3 
เงินให้กู้ยืมสําหรับนักศึกษา

ในสาขาวิชาท่ีกองทุนฯ 
มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

ลักษณะท่ี 4  
เงินให้กู้ยืมสําหรับ
นักศึกษาเรียนดีเพ่ือ
สร้างความเป็นเลิศ 

สัญชาติไทย 

เป็นผู้ท่ีทําประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ไม่เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ไม่เป็นผู้ทํางานประจํา ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้กับกองทุนฯ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

ไม่เกิน 360,000 บาทตอ่ป ี

การชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ
1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี  
2. ผู้กู้ยืมที่ครบกําหนดชําระหนี้ จะต้องชําระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบกําหนดชําระหนี้ 
3. อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี กําหนดชําระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ชําระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี  
4. กรณีค้างชําระงวดหนึ่งงวดใด ผู้กู้ยืมจะต้องชําระเบ้ียปรับร้อยละ 7.5 ต่อปี หรือตามอัตราที่ผู้ให้กู้ยืมกําหนด

กองทนุเงนิใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 



 
 
 

เวลา รายละเอยีด 
8 ม.ค. 65 
เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดแบบคาํขอกู้ยมื กยศ.101 จากเว็บไซต์งานทนุการศกึษา เตรียมแบบคําขอกู้ยืม 
และเอกสารประกอบการกู้ยืม เรียงลําดบัเอกสารตามที่งานทุนฯ กาํหนด 

1 เม.ย. -  
30 มิ.ย. 65 

ผูกู้้ยมืลงทะเบียนขอสิทธ์ิเข้าใช้งานระบบ DSL / ยืน่คาํขอกู้ยมืในระบบ DSL /  
ส่งแบบคําขอกูย้มืและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม  

15 พ.ค. - 
30 มิ.ย. 65 

บนัทกึสญัญา/พิมพส์ญัญา ในระบบ DSL (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)   

15 - 17 
ก.ค. 65 

บนัทกึขอ้มูลการเบกิเงนิกูย้ืมภาคเรียนที่ 1 / พมิพ์แบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มื / ทาํสญัญากู้ยมื /  
เซน็แบบยนืยนัการเบกิเงนิกู้ยมื (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซตง์านทุนการศึกษา) 

22 ก.ค. 65 
ส่งสญัญากู้ยมื เอกสารประกอบสญัญา และแบบยนืยนัการเบกิเงนิกู้ยมื  
(ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา) 

25 - 29  
ก.ค. 65 

ยื่นคาํร้องขอรับเงนิคนืผูป้กครอง นักศึกษาที่ชําระค่าเลา่เรียนก่อน ดาวน์โหลดคําร้องฯ และส่งทีส่าํนักบรหิารการเงิน 
(เอกสารประกอบ ได้แก่ สําเนาใบเสร็จรบัเงิน สาํเนาเลขทีบ่ัญชีธนาคารของผู้ปกครอง) 

ส.ค. 65 นักศึกษารับเงินโอนค่าครองชีพ ครั้งที่ 1 (3,000 บาท) เข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
ต.ค. 65 นักศึกษารับเงินโอนค่าครองชีพ ครั้งที่ 2 (12,000 บาท)  

ต้น ต.ค. 65 มหาวิทยาลัยได้รบัเงินโอนค่าเล่าเรียน 
ต้น พ.ย. 65 มหาวิทยาลัยโอนคืนผู้ปกครอง 

กําหนดการ การกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 15 ต.ค. 65 ตรวจสอบวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 
23-25 พ.ย. 65  บันทึกข้อมูลการเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 
23-25 พ.ย. 65  เซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
 2 ธ.ค. 65  ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

ตดิต่อสอบถาม
คุณทศพร ยุกตานนท์  งานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพ่ือการศกึษา (ตอ่ 7833) 

คุณวรรตัน์ รัตตะณะ  งานทุนการศึกษา (ต่อ 7832) 
 งานทุนการศึกษา สาํนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5385-1478
 เว็บไซต์: http://sta.payap.ac.th/welcome.html    
 เฟสบุ๊ค: facebook.com/SLFPYU 

 กองทุนเงินใหกู้้ยืมฯ: studentloan.or.th, โทร. 0-2016-4888  
 ธ.กรุงไทย: studentloan.ktb.co.th, โทร. 0-2208-8699 
 ธ.อิสลามฯ: ibank.co.th, โทร. 0-2650-6999 ต่อ 5154-5155 
  DSL: https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login 

 

กําหนดการการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
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