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ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ฉบับที่ 15/2565 
เรื่อง การยื่นกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2565 ในระบบ DSL สําหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม 

(Update 14 ม.ค. 66) 
***************************************************************************************************************************************** 

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ได้กู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1/2565 และมีความประสงค์ 
จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 2/2565 ขอให้นักศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนการกู้ยืมในระบบ DSL ภาคเรียนที่ 2/2565 
(update 15 ธ.ค. 65) ด้านท้ายประกาศ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 
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งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลยัพายัพ 
ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL ภาคเรียนท่ี 2/2565  

(update 6 พ.ย. 65) (update 15 ธ.ค. 65) (update 14 ม.ค. 66) 
 

ข้ันตอนท่ี รายละเอียด 
1  เข้าระบบ DSL เพื่อยื่นเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2565 (วันท่ี 1 - 3 ธ.ค. 65) 
2  บันทึกข้อมูลการเบิกเงินกู้ยืม (วันท่ี 1 - 3 ธ.ค. 65) 
3  การพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (วันท่ี 1 - 3 ธ.ค. 65) 
4  การเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ระหว่างเวลา 08.30-11.30 และ 13.30-16.30 น. (วันท่ี 6 - 9 ธ.ค. 65) 

วันอังคารที่ 17 ธ.ค. 65 / วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 / วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 66 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 66 เวลา 08.30-11.30 และ 13.30-16.30 น. (ครั้งสุดท้าย) 

5  การจัดเรียงเอกสาร (ก่อนส่ง) 
6  การส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

นักศึกษาส่งเอกสารในขั้นตอนที่ 5 (ท้ัง 2 ชุด) ส่งด้วยตนเอง ที่งานทุนการศึกษา อาคารพันธกร ตามช่วงเวลาในขั้นตอนที่ 4  
ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. และ 13.30-16.30 น. (ระหว่างวันท่ี 6 - 9 ธ.ค. 65) 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 66 เวลา 08.30-11.30 และ 13.30-16.30 น. (ครั้งสุดท้าย) 

 
***หากนักศึกษาไม่ดําเนินการตามเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไม่สามารถกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2565 ได้*** 

 
ขั้นตอนที ่1 เข้าระบบ DSL เพื่อย่ืนเบิกเงิน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login) 
 
  

1 

2



งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ 0-5324-1255 ต่อ 7833 3

ข้ันตอนท่ี 2 บันทึกข้อมูลการเบิกเงินกู้ยืม 
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ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายฯ  
ท่ีผู้กู้ขอเบิกในภาคเรียนน้ี 

 

นักศึกษาสามารถระบุจํานวนเงินได้ ตามจํานวนเงิน
ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ แต่ต้องไม่เกิน
ค่าเล่าเรียนที่นักศึกษาสามารถเบิกได้ในภาคเรียนน้ี
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ข้ันตอนท่ี 3 พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
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ข้อสังเกตุ 
1. สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ขาว-ดํา และ สี (กรณีเป็นหมึกสี ให้มีสีครบทุกสี) 
2. ใช้กระดาษขนาด A4 ความหนา 70-80 แกรม ในการพิมพ์  
3. พิมพ์แบบยืนยัน จํานวน 2 ชุด (แบบยืนยัน 1 ชุด มี 1 แผ่น)  

(ผู้กู้ยืมอาจพิมพ์มากกว่า 2 ชุด เพื่อสํารองไว้ กรณีเขียนข้อมูลหรือเซ็นแบบยืนยันผิด) 
4. พิมพ์แบบยนืยันด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet หรือ Laser เท่าน้ัน (ห้ามถ่ายสําเนาหรือพิมพ์จากเครื่องถ่ายเอกสาร) 
5. ตรวจสอบความชัดเจนและความครบถ้วนของตัวอักษรที่พิมพ์ 

หากเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ชัดเจน นักศึกษาจะต้องพิมพ์และเซ็นแบบยืนยันใหม่ 

A4 

Print

Fit to printable area
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ข้ันตอนท่ี 4 การเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม เซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา ตามช่วงเวลาท่ีกําหนด 
 

เอกสารประกอบแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  
ช่ือเอกสาร 

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

 

 

4.1 เขียนข้อมูลเพิ่มเติมในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ด้วยปากกาลูกล่ืนสีนํ้าเงิน 

 
 

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 เป็นวันที่ที่นักศึกษาได้เขียนไว้ในสัญญากู้ยืมที่เป็นกระดาษ (สามารถดูไฟล์สัญญาได้จากระบบ DSL)  

วันที่=ตัวเลข  เดือน=ช่ือเดือนเต็ม  พ.ศ.=ตัวเลขส่ีหลัก (ตัวอย่าง วันที่ทําสัญญา  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565) 
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4.2 การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม **ลงนามเฉพาะผู้ที่มชีื่ออยู่ในวงเล็บ และลงนามให้เหมือนลายเซ็นในสญัญากูย้ืม** 
 

 
 

การลงนามสามารถทําได้ 2 วิธี ดังน้ี 
วิธีท่ี 1 ผู้กู้ยืม และ ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา 
วิธีท่ี 2 ผู้กู้ยืม ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา (ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามมาก่อนแล้ว) 

 
ข้ันตอนท่ี 5 การจัดเรียงเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบ จํานวน 2 ชุด  

ชุดท่ี 1  
1.1 แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ชุดที่ 1 (แบบยืนยัน 1 ชุด มี 1 แผ่น) 
1.2 สําเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม (เจ้าของเอกสารเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องให้เหมือนลายเซ็นในสัญญา) 
1.3 สําเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (ถ้ามีช่ือในวงเล็บ) (เจ้าของเอกสารเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง

ให้เหมือนลายเซ็นในสัญญา) 
ชุดท่ี 2   

2.1 แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ชุดที่ 2 (แบบยืนยัน 1 ชุด มี 1 แผ่น) 
2.2 สําเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม (เจ้าของเอกสารเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องให้เหมือนลายเซ็นในสัญญา) 
2.3 สําเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (ถ้ามีช่ือในวงเล็บ) (เจ้าของเอกสารเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง

ให้เหมือนลายเซ็นในสัญญา) 
 
 
 


