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งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลยัพายัพ 

ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL ปีการศึกษา 2565 (update 27 ส.ค. 65 (คร้ังสุดท้าย)) 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login 

ข้ันตอนท่ี สําหรับนักศึกษากองทุนฯ กลุ่ม B และ นักศึกษาท่ีย้ายสาขาวิชา 
1  เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคําขอกู้ยืมในระบบ DSL 
2  บันทึกข้อมูลเพื่อยื่นคําขอกู้ยืม (ภายในวันท่ี 30 ส.ค. 65) 
3  การแนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืม (แนบเป็นไฟล์รูปภาพ) 

**แบบคําขอกู้ยืมและเอกสารประกอบ ให้ส่งพร้อมสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงิน ในข้ันตอนท่ี 11** 
นักศึกษาจะต้องแก้ไขแบบคําขอกู้ยืมในระบบ DSL ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 30 ส.ค. 65  

4  บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม และแบบคําขอกู้ยืมผ่านการตรวจสอบจากสถานศึกษา (30 ส.ค. 65) 
5  การบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืม  (1-16 ก.ย. 65) 
6  การพิมพ์สัญญากู้ยืม  (1-16 ก.ย. 65) 
7  การบันทึกข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (บันทึกตามจํานวนเงินในประกาศฉบับที่ 14/2565) (1-16 ก.ย. 65) 
8  การพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  (1-16 ก.ย. 65) 
9  การเซ็นสัญญา และเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. และ 13.30-16.30 น. (15-16 ก.ย. 65)
10  การจัดเรียงเอกสาร ก่อนส่ง  
11  การส่งสัญญากู้ยืม แบบยืนยันการเบิกเงินฯ และแบบคําขอกู้ยืม 

นักศึกษาส่งเอกสารในขั้นตอนที่ 10 (ท้ัง 2 ชุด) พร้อมแบบคําขอกู้ยืม ด้วยตนเอง ที่ งานทุนการศึกษา อาคารพันธกร  
ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. และ 13.30-16.30 น. (ภายในวันท่ี 15-16 ก.ย. 65)  
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ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมเอกสารประกอบการย่ืนคําขอกู้ยืมในระบบ DSL 
ไฟล์รูปถ่ายเอกสารที่นําเข้าสู่ระบบ DSL ในขั้นตอนการยื่นคําขอกู้ยืม ต้องเป็นรูปถ่ายของเอกสารแบบคําขอกู้ยืมจากเว็บไซต์ 

งานทุนการศึกษา ที่นักศึกษานําส่งให้งานทุนการศึกษาและนักศึกษาได้รับลําดับที่รับเอกสารแล้ว  
(นักศึกษาจะต้องได้ลําดับท่ีรับเอกสารก่อน จึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้) 
หนังสือให้ความยินยอมฯ  http://sta.payap.ac.th/scholar/SLFPYU/CheckALL/Check/Check64/formpdf/Ap_DiscloseInfo.pdf 
หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102  http://sta.payap.ac.th/scholar/SLFPYU/Download/SLF_102.pdf 

 

1.1 เอกสารผู้กู้ยืม 
1.1.1 สําเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม  

1) เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
2) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
3) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_ID_Student.jpg  

(ตัวอย่าง 1524516879364_ID_Student.jpg) 
1.1.2 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล (ผู้กู้ยืม)  

1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกข้อคําถาม 
2) ลงช่ือผู้ให้ความยินยอม ให้ลายเซ็นเหมือนการเซ็นรับรองสําเนาบัตรประชาชน 
3) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_DC_Student.jpg  

(ตัวอย่าง 1524516879364_DC_Student.jpg) 
1.2 เอกสารของบิดา 

1.2.1 สําเนาบัตรประชาชนบิดา  
1) เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
2) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
3) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_ID_Father.jpg 

1.2.2 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล (บิดา)  
1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกข้อคําถาม 
2) ลงช่ือผู้ให้ความยินยอม ให้ลายเซ็นเหมือนการเซ็นรับรองสําเนาบัตรประชาชน 
3) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
4) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_DC_Father.jpg 

1.2.3 หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 (สําหรับบิดาที่ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ไม่มีรายได้) 
1) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
2) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_Income_Father.jpg 

1.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผู้เซ็นรับรอง ในหนังสือรับรองรายได้ กยศ.102  
1) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
2) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_Guarantor_Father.jpg 

1.2.5  หนังสือรับรองอัตราเงินเดือน (สําหรับบิดาที่ประกอบอาชีพสังกัดหน่วยงานที่สามารถออกหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนได้) 
1) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
2) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_Income_Father.jpg 
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1.3 เอกสารของมารดา 
1.3.1 สําเนาบัตรประชาชนมารดา  

1) เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
2) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
3) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_ID_Mother.jpg 

1.3.2 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล (มารดา)  
1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกข้อคําถาม 
2) ลงช่ือผู้ให้ความยินยอม ให้ลายเซ็นเหมือนการเซ็นรับรองสําเนาบัตรประชาชน 
3) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
4) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_DC_Mother.jpg 

1.3.3 หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 (สําหรับมารดาที่ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ไม่มีรายได้) 
1) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
2) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_Income_Mother.jpg 

1.3.4 สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผู้เซ็นรับรอง ในหนังสือรับรองรายได้ กยศ.102  
1) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
2) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_Guarantor_Mother.jpg 

1.3.5  หนังสือรับรองอัตราเงินเดือน (สําหรับมารดาที่ประกอบอาชีพสังกัดหน่วยงานที่สามารถออกหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนได้) 
1) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
2) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_Income_Mother.jpg 

1.4 (ถ้ามี) เอกสารของบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (คนท่ี 1 (Other1) / คนท่ี 2 (Other2)) 
1.4.1 สําเนาบัตรประชาชน  

1) เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
2) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
3) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_ID_Other1.jpg 

1.4.2 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล  
1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกข้อคําถาม 
2) ลงช่ือผู้ให้ความยินยอม ให้ลายเซ็นเหมือนการเซ็นรับรองสําเนาบัตรประชาชน 
3) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
4) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_DC_Other1.jpg 

1.4.3 หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 (สําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ไม่มีรายได้) 
1) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
2) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_Income_Other1.jpg 

1.4.4 สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผู้เซ็นรับรอง ในหนังสือรับรองรายได้ กยศ.102  
1) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
2) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_Guarantor_Other1.jpg 

1.4.5  หนังสือรับรองอัตราเงินเดือน (สําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสังกัดหน่วยงานที่สามารถออกหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนได้) 
1) ถ่ายรูปให้ชัดเจนและ ถ่ายให้เห็นขอบกระดาษเล็กน้อย 
2) แก้ไขช่ือไฟล์ เป็น เลขที่บัตรประชาชนผู้กู้ยืม_Income_Other1.jpg 
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ข้ันตอนท่ี 2 บันทึกข้อมูลเพื่อย่ืนคําขอกู้ยืม 
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2.1 บันทึกข้อมูลส่วนตัว 
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2.2 บันทึกข้อมูลบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง 

 
 
  

ข้อสังเกตุ 
1. รายได้ต่อปี ต้องเท่ากับ จํานวนเงินที่มีการรับรอง 

ใน กยศ.102 หรือ หนังสือรับรองอัตราเงินเดือน คูณ 12 
2. กรณีบิดามารดาแยกทางกัน/หย่าร้าง ให้นักศึกษาเลือก

สถานะ “ไม่ทราบข้อมูล”  
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2.3 ยืนยันคําขอกู้ยืมเงิน 

 
 
 

2.4 รับรองข้อมูลการยื่นกู้ 
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ข้ันตอนท่ี 3 การแนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืม  

ข้อสังเกตุ 
1. ไฟล์ที่ใช้แนบ จะต้องเป็นไฟล์รูปภาพ เท่าน้ัน 
2. เอกสารที่ใช้ในการถ่ายภาพให้นํามาจากเอกสาร

ประกอบการขอกู้ยืม ตามตารางเตรียมเอกสาร และต้อง
เป็นเอกสารที่ชัดเจน สมบูรณ์ อ่านออก ไม่เบลอ ไม่ดํา 

3. เอกสารประกอบ เจ้าของเอกสารจะต้องเป็นผู้เซ็น
รับรองเท่าน้ัน 

4. เอกสารที่ใช้ในการถ่ายภาพจะต้องเป็นเอกสารที่เป็น
กระดาษและเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 3 บรรทัด 
(1.สําเนาถูกต้อง 2.ลายเซ็น 3.ตัวบรรจงใต้ลายเซ็น) 

5. เอกสาร 1 แผ่น ต่อ 1 ไฟล์ 
6. รูปภาพที่ถ่ายจะต้องเป็นลักษณะแนวระนาบ ถ่ายให้เห็น

ขอบกระดาษเล็กน้อย 
7. ก่อนนําไฟล์เข้าระบบ DSL หมุนปรับไฟล์ภาพ (Rotate) 

ให้อยู่ในแนวตั้ง 
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ข้ันตอนท่ี 4 บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม หลังคําขอผ่านการตรวจสอบ 
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ข้ันตอนท่ี 5 การบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืม 

 

 

ข้อสังเกตุ 
1. บัญชีรับโอนเงินค่าครองชีพ เป็นบัญชีเดียวกับบัญชีที่แนบไว้ในแบบคําขอกู้ยืม 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือบัญชี และ สาขา หากพบว่าไม่ถูกต้อง 

กรุณาติดต่องานทุนการศึกษาทางโทรศัพท์ 
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ข้ันตอนท่ี 6 การพิมพ์สัญญากู้ยืม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

ข้อสังเกตุ 
1. สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ขาว-ดํา และ สี (กรณีเป็นหมึกสี ให้มีสีครบทุกสี) 
2. ใช้กระดาษขนาด A4 ความหนา 70-80 แกรม ในการพิมพ์สัญญา  
3. พิมพ์สัญญา จํานวน 2 ชุด (สัญญา 1 ชุด มี 6 แผ่น)  

(ผู้กู้ยืมอาจพิมพ์สัญญามากกว่า 2 ชุด เพื่อสํารองไว้ กรณีเขียนข้อมูล
หรือเซ็นสัญญาผิด) 

4. พิมพ์สัญญาด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet หรือ Laser เท่าน้ัน  
(ห้ามถ่ายสําเนาหรือพิมพ์จากเครื่องถ่ายเอกสาร) 

5. ตรวจสอบความชัดเจนและความครบถ้วนของตัวอักษรที่พิมพ์ 
หากเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ชัดเจน 
นักศึกษาจะต้องพิมพ์และเซ็นสัญญาใหม่ 

การต้ังค่าการพิมพ์ 
1. Paper size = A4 
2. Scale = Fit to printable area  
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ข้ันตอนท่ี 7 การบันทึกข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

          
 

 
  

ข้อสังเกตุ 
1. คล๊ิกเลือก  เงินกู้ยืม “ค่าเล่าเรียนฯ” และ/หรือ “ค่าครองชีพ” ที่ต้องการ 
2. บันทึกจํานวนเงิน “ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีผู้กู้ยืมขอเบิกในภาคเรียนน้ี” 

โดยนําจํานวนเงินจากตารางแนบท้ายประกาศ ฉบับท่ี 14/2565  
(เว็บไซต์งานทุนการศึกษา) ท่ีมีช่ือของนักศึกษา 

3. เลือกลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม “แบบกระดาษ” 
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ข้ันตอนท่ี 8 การพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

 
 
 
 
 
  

ข้อสังเกตุ 
1. สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ขาว-ดํา และ สี (กรณีเป็นหมึกสี ให้มีสีครบทุกสี) 
2. ใช้กระดาษขนาด A4 ความหนา 70-80 แกรม ในการพิมพ์  
3. พิมแบบยืนยัน จํานวน 2 ชุด (แบบยืนยัน 1 ชุด มี 1 แผ่น)  

(ผู้กู้ยืมอาจพิมพ์มากกว่า 2 ชุด เพื่อสํารองไว้ กรณีเขียนข้อมูลหรือ
เซ็นแบบยืนยันผิด) 

4. พิมพ์แบบยืนยันด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet หรือ Laser เท่าน้ัน 
(ห้ามถ่ายสําเนาหรือพิมพ์จากเครื่องถ่ายเอกสาร) 

5. ตรวจสอบความชัดเจนและความครบถ้วนของตัวอักษรที่พิมพ์ 
หากเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ชัดเจน 
นักศึกษาจะต้องพิมพ์และเซ็นแบบยืนยันใหม่ 

การต้ังค่าการพิมพ์ 
1. Paper size = A4 
2. Scale = Fit to printable area  
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ข้ันตอนท่ี 9 การเซ็นสัญญากู้ยืม และการเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  
 

เอกสารประกอบสัญญากู้ยืม และ เอกสารประกอบแบบยนืยันการเบิกเงินกู้ยืม  
ช่ือเอกสาร เอกสารประกอบสัญญากู้ยืม  

1. สัญญากู้ยืม 2 ชุด 
2. สําเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม 2 ชุด 
3. สําเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) 2 ชุด 
4. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 2 ชุด 

 
 
 

9.1 เขียนข้อมูลเพิ่มเติมในสัญญา ด้วยปากกาลูกล่ืนสีนํ้าเงิน 

 
 

 
 
 
 

9.2 เขียนข้อมูลเพิ่มเติมในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ด้วยปากกาลูกล่ืนสีนํ้าเงิน 

 
 

 
  

เชียนข้อมูลเพิ่มเติมในสัญญากู้ยืม หน้าท่ี 1 (ใช้ปากกาลูกล่ืนสีนํ้าเงินเท่าน้ัน ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า ห้ามใช้นํายาลบคําผิด) 
วันที่ทําสัญญา คือวันที่ที่เซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่งานทุนฯ เขียนรูปแบบ คือ วันที่=ตัวเลข  เดือน=อักษรย่อ  พ.ศ.=ตัวเลขสองหลัก 

(ตัวอย่าง วันที่  16  เดือน  ก.ค.  พ.ศ. 65) 

เชียนข้อมูลเพิ่มเติมในแบบยืนยัน (ใช้ปากกาลูกล่ืนสีนํ้าเงินเท่าน้ัน ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า ห้ามใช้นํายาลบคําผิด) 
1. วันที่ออกบัตร และ วันที่หมดอายุของบัตรประชาชนผู้กู้ยืม เขียนรูปแบบเหมือนกับรูปแบบที่ปรากฎในบัตรประชาชน  

คือ วันที่=ตัวเลข  เดือน=อักษรย่อ  พ.ศ.=ส่ีหลัก (ตัวอย่าง ออกให้เม่ือวันที่  7  พ.ย.  2561) 
2. วันที่ทําสัญญา เป็นวันที่ที่ได้เขียนไว้ในสัญญากู้ยืมที่เป็นกระดาษ (ส่วนใหญ่จะทําสัญญาตอนช้ันปีที่ 1)  

วันที่=ตัวเลข  เดือน=ช่ือเดือนเต็ม  พ.ศ.=ตัวเลขส่ีหลัก (ตัวอย่าง วันที่ทําสัญญา  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565) 
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9.3 การลงนามในสัญญากู้ยืม และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม **ลงนามเฉพาะผู้ท่ีมีช่ืออยู่ในวงเล็บ** 

 
การลงนามสามารถทําได้ 2 วิธี ดังน้ี 

วิธีท่ี 1 ผู้กู้ยืม และ ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา 
วิธีท่ี 2 ผู้กู้ยืม ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา (ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามมาก่อนแล้ว) 

ข้ันตอนท่ี 10 จัดเรียงเอกสาร (สําหรับนักศึกษากองทุนฯ กลุ่ม B และ นักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา) 
1. สัญญากู้ยืม ชุดท่ี 1  

1.1 สัญญากู้ยืมชุดที่ 1 (สัญญากู้ยืม 1 ชุด มี 6 แผ่น) 
1.2 สําเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม (เจ้าของเอกสารเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องให้เหมือนลายเซ็นในสัญญา) 
1.3 สําเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (ถ้ามีช่ือในวงเล็บ)  

(เจ้าของเอกสารเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องให้เหมือนลายเซ็นในสัญญา) 
1.4 แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ชุดที่ 1 (แบบยืนยัน 1 ชุด มี 1 แผ่น) 

2. สัญญากู้ยืม ชุดท่ี 2  เรียงลําดับเหมือนชุดที่ 1 
3. แบบคําขอกู้ยืมและเอกสารประกอบ 

1) ใบปะหน้าใบปะหน้าแบบคําขอกู้ยืมเงินฯ 
2) แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส่วนตัว 
3) รูปถ่ายบ้าน 
4) สําเนาบัตรประชาชนถ่ายคู่กับสําเนาเลขที่บัญชีธนาคารของผู้กู้ 
5) สําเนาสัญญากู้ยืมคร้ังล่าสุด 
6) แบบฟอร์ม กยศ.101 (หน้าที่ 1-5) 
7) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว  
8) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ผู้กู้ยืม) 
9) สําเนาบัตรประชาชน (ผู้กู้ยืม) 
10) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (บิดา) 
11) สําเนาบัตรประชาชน (บิดา) 
12) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (มารดา) 
13) สําเนาบัตรประชาชน (มารดา) 
14) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ผู้ปกครอง (ถ้ามี)) 
15) สําเนาบัตรประชาชน (ผู้ปกครอง (ถ้าม)ี) 
16) แผนที่บ้าน 
17) ชั่วโมงบําเพ็ญประโยชน์  

17.1)  กรณีนักศึกษาเคยกูย้ืมในมหาวทิยาลัยพายัพ จํานวนชั่วโมงต้องไม่ต่ํากว่า 36 ชัว่โมง 
17.2)  กรณีนักศึกษาไม่เคยกูย้ืมในมหาวิทยาลัยพายัพ ไม่จํากัดจํานวนชั่วโมง 

 

ข้ันตอนท่ี 11 การส่งสัญญากู้ยืม แบบยืนยันการเบิกเงินฯ และแบบคําขอกู้ยืม 
นักศึกษาส่งเอกสารในขั้นตอนที่ 10 (ท้ัง 2 ชุด) พร้อมแบบคําขอกู้ยืม ด้วยตนเอง ที่ งานทุนการศึกษา อาคารพันธกร  
(ภายในวันท่ี 16 ก.ย. 65) 


