


 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
ประเภท ผู้กู้รำยใหม่ทุกชัน้ปีและรำยเก่ำต่อเนื่องเข้ำช้ันปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ฉบับที ่2 (ขยำยระยะเวลำกู้) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม และศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 
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ขั้นตอน วัน เดือน ปี รำยกำร ช่องทำง 

1 1 เม.ย. 65 - 30 ส.ค. 65  ผู้กู้รายใหม่ ลงทะเบียนขอรับรหสัเข้าใช้งาน หรือท าในคอมพิวเตอร ์  
 ผู้กู้รายเก่า (กรณเีคยกู้ในกยศ.Connect แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ใช้รหัสเดมิเข้า

ระบบ) 

ระบบ DSL ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login 
หรือ Download App. กยศ.Connect ผ่าน Smartphone 

2 1 มิ.ย. 65  
- 

30 ส.ค. 65 

 ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง ปี 1 ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 สถานศึกษาตรวจสอบแบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และเอกสารแนบในระบบ DSL   

ข้อมูลที่ต้องเตรียมและเอกสำรประกอบ  พร้อมสแกนหรือถ่ำยรูปเอกสำรใน
แนวต้ัง ให้เห็นข้อมูลครบถ้วน และชัดเจน เพ่ือเตรียมยื่นกู้ในระบบ DSL โดย
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 
ผู้กู้ยืมเงิน 
1) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กรอกข้อมลูให้ครบถว้น 
2) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน  (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 
ข้อมูลบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส(ถ้ำมี) 
1) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กรอกข้อมลูให้ครบถว้น 
2) ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (เซ็นรับรองส าเนา 
    ถูกต้อง) 1 ฉบับ 
3) รายได้ครอบครัว 
    3.1 กรณี ท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครอง มีรายได้ประจ า ให้เตรียม หนังสือรับรอง 
        เงินเดือน หรือใบรบัเงินเดือนเดือนล่าสุด เแนบเข้าระบบกู้กยศ. 
 
 

 

ระบบ DSL ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login 
หรือ Download App. กยศ.Connect ผ่าน Smartphone 
ระบบ DSL ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล 

 
เมนู : ยื่นกู้      กดปุ่มขอยื่นกู้       กรอกข้อมูลตามที่ระบบก าหนด 
กรอกข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลผูป้กครอง 
ตรวจสอบข้อมลูทั้งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อน “รับรองข้อมูล
การยื่นกู้”       กดปุ่มแนบเอกสาร (ผู้กู้สามารถสแกนเป็นไฟล์ หรือ
ถ่ายรูปเอกสารเป็นแนวตั้งแนบระบบได้ )  
รำยละเอียด : คู่มือกำรด ำเนินงำนระบบกองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือ
กำรศึกษำแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System 
(DSL) ส ำหรับผู้กู้ยืมเงิน >>> Click <<< 
 
** กรอกข้อมูลและแนบไฟล์ให้ครบ กรณีผู้กู้กรอกข้อมูลค ำขอยืน่
กู้ไม่ถูกต้อง /ต้องท ำกำรแก้ไข ให้คอยติดตำมควำมเคลื่อนไหว
ของระบบกำรแจ้งเตือนทุกระยะ** 
 

มีต่อหน้ำ 2 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual%20for%20student_0.pdf
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ขั้นตอน วัน เดือน ปี รำยกำร ช่องทำง 

      3.2 กรณีที่ บิดา มารดา หรือผูป้กครอง ไม่มรีายได้ประจ า จะต้องกรอกข้อมูล 
         ในแบบฟอร์ม กยศ.102 และมเีจ้าหน้่าที่รัฐ หรือข้าราชการเป็นผู้รับรอง 
         รายได้ โดยแนบส าเนาบัตรข้าราชการ และเจา้ของช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
         ให้เรียบร้อย (โดยบตัรข้าราชการต้องยังไม่หมดอาย ุ

หมายเหตุ :  Download แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมลู 
/ แบบฟอร์มกยศ.102  
Link :  https://op.chandra.ac.th/dsd/index.php/2017-06-
18-06-25-48 

กำรจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงินและกำรจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยมื 

3 ภายใน 30 ส.ค.65  รับหนังสืออนุมัตเิปิดบญัชีกับธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
เพื่อขอเปิดบัญชีโดยไม่ต้องมีเงินฝาก 

ติดตามทางช่องทาง 
https://www.facebook.com/chandraloan 

https://op.chandra.ac.th/dsd/ 
 

4 10 ก.ย.65  ปฐมนิเทศ จัดท าสัญญาและใบเบกิเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพนักศึกษากองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ติดตามทางช่องทาง 
https://www.facebook.com/chandraloan 

https://op.chandra.ac.th/dsd/ 
 

5 10 ก.ย.65  
- 

20 ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรอกข้อมูล บัญชีธนาคาร และตรวจสอบยืนยันความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล 
    ในแอพพลิเคชั่น กยศ.connect 

 2. พิมพ์สัญญากู้ยมืเงินออกจากระบบ DSL จ านวน 2 ชุด (Print แนวตั้ง 1 แผ่น       
     ต่อ 1 หน้า) สัญญาหนึ่งชุดมีทัง้หมด 6 แผ่น 

หมายเหตุ : นักศึกษาผู้กู้ยมืเงินต้องเปิดบัญชีเงินฝากที่กองทุนก าหนด มี 2 ธนาคาร  
              ส าหรับรับการโอนเงินคา่ครองชีพรายเดือน ดังนี้(เลือกเปดิบญัชี 1 ธนาคาร) 
              1) ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
              2) ธนาคารกรุงไทย 
 3. ขั้นตอนกำรเบิกเงินกู้ยมื 

   3.1 นักศึกษา แนบไฟล์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่  
        1/2565 ลงในระบบ E-service Chandraloan 
   3.2 สถานศึกษาตรวจสอบไฟล์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน   
        ระบบ E-Service Chandraloan และบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ DSL 

ระบบ DSL ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login 
หรือท าใน App. กยศ.Connect ผา่น Smartphone 
 

 
 
 
 
 

ระบบ E-service Chandraloan 
https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/ 
 
 

มีต่อหน้ำ 3 

https://op.chandra.ac.th/dsd/index.php/2017-06-18-06-25-48
https://op.chandra.ac.th/dsd/index.php/2017-06-18-06-25-48
https://www.facebook.com/chandraloan
https://op.chandra.ac.th/dsd/
https://op.chandra.ac.th/dsd/
https://www.facebook.com/chandraloan
https://op.chandra.ac.th/dsd/
https://op.chandra.ac.th/dsd/
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/
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ขั้นตอน วัน เดือน ปี รำยกำร ช่องทำง 

         3.3 หลังระบบ E-service Chandraloan อนุมัติ นักศึกษายืนยันแบบเบิกเงิน 
        กู้ยืมในระบบ DSL (กยศ.Connect) โดยเลือกกู้ตามความประสงค์ขอกู้ค่า   

           เล่าเรียน ค่าครองชีพ และพิมพ์ (Print) ใบเบิกเงินจากระบบ จ านวน 2 แผ่น 

เมนู : เบิกเงินกู้ยืม      กดปุ่มเบกิเงินกู้ยืม      ติ๊กช่องค่าเล่าเรียน 
กรอกจ านวนเงินค่าเทอม       ติ๊กช่องค่าครองชีพ (กรณีรายได้
ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี) ผู้กู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
     กดปุ่มถัดไป       เลือกแบบกระดาษ       กดดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการลงนามเบิกเงนิ 
 
รายละเอียด : คู่มือการด าเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแบบดิจิทลั Digital Student Loan Fund System 
(DSL) 

6 จัดส่งได้ตั้งแต่บดันี้ จนถึง          
5 ต.ค.65 เท่าน้ัน  

เอกสำรที่ต้องจัดส่งมำยังมหำวิทยำลัย  
1) สัญญากู้ยมืเงินท่ีพิมพ์ออกจากระบบ DSL (กยศ.Connect) ที่กรอกข้อมูลและลง
นามครบถ้วนถูกต้อง จ านวน 2 ชุด (1 ชุด มี 6 แผ่น ไม่อนุญาตให้พมิพ์หน้า-หลัง) 
2) ใบเบิกเงินท่ีพิมพ์ออกจากระบบ DSL (กยศ.Connect) ที่กรอกข้อมูลและลงนาม
ครบถ้วนถูกต้อง จ านวน 2 แผ่น  
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 2 ฉบับ 
4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กูอ้ายุยังไม่ครบ        
    20 ปีบริบูรณ์ (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ  
5) ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (เซ็นรบัรองส าเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ (ถ้ามี) 

มี 2 กรณี  
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน หรือ 
2. ส่งด้วยตนเอง อาคาร 32 ช้ัน 1 โต๊ะ รปภ. จะมีกล่องรับเอกสาร 
กยศ. ตั้งอยู ่
 

7 ก.ย.-10 ต.ค.65   ติดตามการรับเอกสารสญัญาและใบเบิกเงินว่าถูกต้องครบถ้วนผ่านระบบ e-
service chandraloan  
 

ระบบ E-service Chandraloan 
https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/ 
 

 
8 ประมาณเดือน พ.ย.2565  ผู้กู้ยืมเงินได้รบัการโอนเงินค่าครองชีพ เดือนแรก บัญชีนักศึกษาผู้กู ้

 
 

ช่องทางการติดต่อ Facebook Fanpage : Chandraloan , กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม 
Website กองพัฒนานักศึกษา : https://op.chandra.ac.th/dsd/                                                              

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนำยน 2565 

https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/
https://www.facebook.com/chandraloan
https://www.facebook.com/DSD.CRU
https://op.chandra.ac.th/dsd/


 

 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

ประเภท ผู้กู้รำยเก่ำ ชั้นปีที่ 2-5 ฉบับท่ี 2 (ขยำยระยะเวลำกู้) 
 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม และศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน วัน เดือน ปี รำยกำร ช่องทำง 

1 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65  ผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำ ชั้นปีที่ 2-5 รำยงำนข้อมลูจิตอำสำ ไม่ต่ ำกว่ำ 36 ชม.  
จำกระบบจิตอำสำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม  
ไปแนบลงในระบบ e-service chandraloan 

ระบบจิตอำสำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม
https://op.chandra.ac.th/dsd/volunteer_rjb/ 

ระบบ e-service chandraloan 
https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/ 

2 22 ม.ิย. 65 – 17 ก.ค. 65  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรยีนที่ 1/2565 ในระบบบริการการศึกษา 
หมายเหตุ ผู้ขอกู้ยืมเงิน ค่าเล่าเรียน ไม่ต้องช าาระเงินค่าเลา่เรยีนตามก าหนดการ 
ของมหาวิทยาลัย 

ระบบบริกำรกำรศึกษำ  
https://reg.chandra.ac.th/ 

3 22 มิ.ย.65 – 20 ก.ค. 65  นักศึกษา แนบไฟล์ใบแจ้งยอดช าระเงิน ภาคเรียนท่ี 1/2565 (ไฟล์PDF) ลงใน
ระบบe-service chandraloan  

ระบบ e-service chandraloan 
https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/ 

4 21 – 31 ก.ค. 65  สถานศึกษาตรวจสอบไฟล์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ 
e-service chandraloan  และบนัทึกค่าเล่าเรียนในระบบ DSL 

 

5 23 ก.ค. 65  ประชุมลงนามยืนยันการเบิกเงินกูย้ืมผ่านช่องทางออนไลน ์ ติดตำมช่องทำงรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
Facebook Fanpage : Chandra Loan 
Line Openchat : กยศ.CRU 
Website : https://op.chandra.ac.th/dsd/ 

มีต่อหน้ำ 2 

https://op.chandra.ac.th/dsd/volunteer_rjb/
https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/
https://reg.chandra.ac.th/
https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/
https://www.facebook.com/chandraloan
http://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/lineOpenchat.php
https://op.chandra.ac.th/dsd/
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ขั้นตอน วัน เดือน ป ี รำยกำร ช่องทำง 

6 25 ก.ค. 65 – 5 ส.ค. 65  นักศึกษายืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืม ผ่านระบบ DSL (กยศ.Connect) และเลือก
ความประสงค์ขอกู้ ค่าเล่าเรียน/ ค่าครองชีพ 
 

เมนู : เบิกเงินกู้ยืม       กดปุ่มเบิกเงินกู้ยืมใส่เครื่องหมายถูกทีช่่อง
ค่าเล่าเรียน และใส่เครื่องหมายถูกที่ค่าครองชีพ (กรณีรายได้
ครอบครัวไม่เกิน 360,000บาท/ปี)  
ผู้กู้ตรวจสอบความถูกต้อง        กดปุ่มถัดไป       กดดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการลงนามเบิกเงิน 
รำยละเอียด : คู่มือกำรด ำเนินงำนระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System 
(DSL) >>> Click <<< 

7 25 ก.ค. 65 – 10 ส.ค. 65   สั่งพิมพ์ (Print) ใบเบิกเงิน จ านวน 2 ใบ   
เอกสำรที่ต้องจัดส่งมำยังมหำวิทยำลัย  
1) ใบเบิกเงินกู้ยืมที่พิมพ์ออกจากระบบ DSL (กยศ.Connect) ที่กรอกข้อมูลและลงนาม 
    ถูกต้อง จ านวน 2 แผ่น 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง 2 ฉบับ)  
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง       
   2 ฉบับ) กรณีผู้กู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์  

     4) ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ) ถ้ามี 
 
 กำรจัดส่งเอกสำร มี 2 ช่องทำง  
      1. จัดส่งทางไปรษณยี์ หรือขนส่งเอกชน หรือ 
      2. ส่งด้วยตนเอง จะมีกล่องรบัเอกสาร กยศ. ตั้งอยู่ตรงโต๊ะรปภ. ช้ัน 1 อาคารกิจการ   
          นักศึกษา (อาคาร32) 

  

8 31 ก.ค. 65 – 10 ส.ค. 65  นักศึกษาตรวจสอบสถานะการรับเอกสาร และกรณีที่นักศึกษาต้องการแก้ไขเอกสาร 

 
ระบบ e-service chandraloan 

https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/ 
9 ก.ย. – ต.ค. 65  สถานศึกษายืนยันการเบิกเงินกู้ยมืให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม สถานศึกษาด าเนินการ 
10 ประมาณ ต.ค. - พ.ย. 65  ผู้กู้ยืมเงินได้รบัการโอนเงินค่าครองชีพ เดือนแรก บัญชีนักศึกษาผู้กู ้

 
ข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนำยน  พ.ศ.2565 

ช่องทางการติดต่อ Facebook Fanpage : Chandraloan , กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม 
Website กองพัฒนานักศึกษา : https://op.chandra.ac.th/dsd/                                                              

https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual%20for%20student_0.pdf
https://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/
https://www.facebook.com/chandraloan
https://www.facebook.com/DSD.CRU
https://op.chandra.ac.th/dsd/
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