
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ประสงค์
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายใหม่ทุกชั้นปี และรายเก่าเข้าชั้นปี 1 (ต่อเนื่อง) 



คุณสมบัติของผู้จะกู้ยืมเงิน กยศ. มี 4 ลักษณะ
คุณสมบัติผู้กู้ ลักษณะที่ 1

ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2 

ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลักซึ่งมีความ
ชัดเจนของการผลิต ก าลังคน 

และมีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ*

ลักษณะที่ 3
นักศึกษาในสาขาวิชา

ขาดแคลนหรือ
สาขาวิชาที่กองทุนมุ่ง
ส่งเสริมเป็นพิเศษ*

ลักษณะที่ 4
นักศึกษาท่ีเรียนดีเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศโดย
ให้กู้ในระดับปริญญา

โท*

รายได้ครอบครัว รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 
360,000 บาทต่อปี

รายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาทต่อปีได้(แต่จะกู้ได้เฉพาะค่า
เล่าเรียน) /กรณีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

กูไ้ด้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

การกู้ กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน และ
ค่าครองชีพ

กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ*

อายุ (ปีแรกที่จะกู้) ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ : ลักษณะการกู้ในลักษณะที่ 1 – 4 เป็นไปตามประกาศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
ลักษณะที่ 2-4 หากรายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาทต่อปี จะไม่สามารถกู้ค่าครองชีพได้



คุณสมบัติทั่วไป ในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงิน ในการเข้าศึกษาในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน
3. ผู้กู้ยืมเงินต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด (โดยให้ผู้กู้ยืมศึกษาพระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

ลักษณะต้องห้าม
1. ไม่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน *
2. ไม่ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็ม

เวลา*
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช าระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ช าระหนี้ดังกล่าว ครบถ้วนแล้ว



ก าหนดการกู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

https://op.chandra.ac.th/dsd/index.php/2017-05-22-09-30-36/951-digital-student-loan-

fund-system-dsl-1-2566

https://op.chandra.ac.th/dsd/index.php/2017-05-22-09-30-36/951-digital-student-loan-fund-system-dsl-1-2566


ประเภทผู้กู้

1. ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่า เข้าปี 1
(ไม่เคยกู้มาก่อน และหรือเป็นผู้ที่เคยกู้มาจากสถานศึกษาเดิม)

2. ผู้กู้รายเก่าเลื่อนช้ันปี (ขึ้นชั้นปีที่ 2-5) (ผู้ที่เคยกู้ยืมเงินในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมมาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือเคยหยุดกู้ไปและประสงค์
จะกลับมากู้อีกครั้ง)



การกู้ ต้องท าอย่างไร ???
เตรียมอะไร ???



 Download App. กยศ.Connect ไว้ในมือถือ หรือท าในคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login เพื่อลงทะเบียน 

 เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการกู้ 

1. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล (ดาวน์โหลดมากรอกข้อมูล) 3 ใบ คือ ของนศ. บิดา มารดา (กรณีไม่ได้ติดต่อ
บิดา มารดา ให้กรอกข้อมูลผู้ปกครอง) 

2. ส าเนาบัตรประชาชน ของนศ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง ลงชื่อ สกุล) 

3. เตรียมเอกสารการรับรองรายได้ครอบครัว ดังน้ี 
3.1 กรณี ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีรายได้ประจ า ให้เตรียม หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบรับเงินเดือน

เดือนล่าสุด เแนบเข้าระบบกู้กยศ. ถ้าเป็นการกู้ลักษณะท่ี 1 รายได้ครอบครัว รวมกัน ต้องไม่เกิน 360000 
บาทต่อปี 

3.2 กรณีท่ี บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่มีรายได้ประจ า จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม กยศ.102 และมี
เจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือข้าราชการเป็นผู้รับรองรายได้ โดยแนบส าเนาบัตรข้าราชการ และเจ้าของชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้องให้เรียบร้อย (โดยบัตรข้าราชการต้องยังไม่หมดอายุ) 

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

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://op.chandra.ac.th/dsd/index.php/2017-06-18-06-25-48


ตัวอย่าง
การกรอกข้อมูล





ตัวอย่าง
เอกสารรับรองรายได้



กรณีที่ 1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มี
รายได้ประจ า ให้เตรียมหนังสือรับรอง
เงินเดือน หรือใบรับเงินเดือนเดือนล่าสุด 
แนบเข้าระบบ DSL 



กรณทีี่ 2 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่
มีรายได้ประจ า จะต้องกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ม กยศ.102 มีเจ้าหน้าที่รัฐ 
หรือข้าราชการเป็นผู้รับรองรายได้ โดย
แนบส าเนาบัตรข้าราชการ และเจ้าของ
ชื่อลงชื่อและรับรองส าเนาถูกต้องให้
เรียบร้อย (บัตรข้าราชการต้องยังไม่
หมดอายุ)





ขั้นตอนการยื่นค าขอกู้ยืมเงิน
ในระบบกองทุนเงินใหกู้้ยืม
เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล 

Digital Student Loan Fund System
(Application กยศ.Connect)



https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual%20for%20student_0.pdf

https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual for student_0.pdf


ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน
1. Login แอพพลิเคชั่น กยศ Connect หรือผ่านเว็บไซต์ 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th
2. ไปที่เมนู ยื่นกู้





หรือ



ลักษณะผู้กู้ยืมในระบบDSL 



กรอกข้อมูล



 หลังนักศึกษาแนบเอกสาร และกรอกข้อมูลเรียบร้อย กดยืนยันส่งข้อมูลใน
ระบบDSL

 ข้อมูลดังกล่าว จะถูกส่งมายังส่วนของสถานศึกษาตรวจสอบ และจะถูกส่ง
ต่อไปให้ส านักงานกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ

 หากมีการแก้ไข ระบบจะตีกลับไปยังระบบของนักศึกษา เพื่อให้แก้ไข
เอกสารใหม่



ให้บริการตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้
และหลักฐานประกอบการน าเข้าระบบDSL

 รอบที่ 1 : 
วันที่ จันทร์ 13, พุธ 15, ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 

 รอบที่ 2 :
วันเสาร์ที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 2565 

ลงทะเบียน : https://forms.gle/sbRi7tdsrx5kwPaP7



ขั้นตอนการท าสัญญากู้ยืมเงิน
จะแจ้งรายละเอียดการน าเสนอรอบต่อไป 

24 ก.ค.65



ช่องทางการติดต่อ 

 ที่ท าการ : กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 32) 
 Tel : 029426800 ต่อ 1302 , 1311
 Social media : Facebook fanpage : Chandraloan , กองพัฒนานักศึกษา 

จันทรเกษม, บริการให้ค าปรึกษา มจษ.
 Website : https://op.chandra.ac.th/dsd/



Line กยศ.CRU
Line Openchat : https://line.me

https://line.me/ti/g2/K8Qti9xK5AQ4KN_fbS-upMcWAbHs-SbHzA9-zg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

