
ประกาศก าหนดการ การจัดท าสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
(ส าหรับผู้กู้ยืมทุกประเภทกู้) ทุกชั้นปีเพื่อรับสิทธิ์ผ่อนผันการช าระค่าเล่าเรียน 

 

ขอให้ผู้กู้ยืมอ่านประกาศโดยละเอียด 
 

ผู้กู้ยืมที่ได้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ทุกประเภทกู้) หากประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 
2/2565 ขอให้ด าเนินการตามก าหนดการ (ข้างล่าง) 

หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมที่คาดว่าจะสอบใหม่ หรือย้ายสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2565 ห้ามด าเนินการตามก าหนดการ
นี้เด็ดขาดเนื่องจากจะเกิดผลกระทบต่อการกู้ยืมของนักศึกษาในครั้งถัดไป ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือรับค าแนะน า
ในการกู้ยืมเป็นรายบุคคล ก่อนด าเนินการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565 

วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอน/สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ สถานที ่
 

11 
กันยายน 
2565 

ตรวจสอบสถานะการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 ในระบบ 
DSL ต้องเป็น "ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
ส าเร็จ" 
 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบภาคเรียนท่ี 2/2565 
 

 
ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือ 

ผ่าน website : 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

11-26 
กันยายน 
2565 

 
(ขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังทยอย
บันทึกวงเงินค่าเล่าเรียน ภาค

เรียนที่ 2/2565 ของผู้กู้ยืม เป็น
รายบุคคล ซึ่งอาจจะมีข้อมูล
บางส่วนผิดพลาด และอยู่

ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ แก้ไข 
ขอให้ผู้กู้ยืมรอด าเนินการ

พร้อมกันในวันที่ 11 กันยายน 
2565 เท่านั้น 

แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนผ่าน
ระบบให้ด าเนินการได้ก่อนวันท่ี 
11 ก.ย. 2565 ก็ตาม เนื่องจาก
หากนักศึกษาบันทึกก่อนและมี

ข้อผิดพลาด อาจจะส่งผลต่อการ
กู้ยืมของนักศึกษาล่าช้า) 

 
 

บันทึกเบิกเงินกู้ยืม 
ผู้กู้ยืม ติ๊ก / เลือกรายการ ค่าเล่าเรียน และ/หรือ ค่าครอง
ชีพ ระบุได้น้อยกว่า หรือเท่ากับยอดที่สถานศึกษาบันทึก 
>>> 1. ตัวอย่างวิธีการบันทึก 
>>> 2. ตารางยอดค่าเล่าเรียนที่ต้องบันทึก 

สาขาวิชา ค่าเทอม 2/2565 
การบัญชี 12,800 
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 12,800 
ธุรกิจดิจิทัล 12,800 
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 12,800 
การตลาด 12,800 
การจัดการรัฐกิจ 12,800 
ศิลปะการแสดงและการจัดการ 12,800 
การจัดการการท่องเท่ียว 13,600 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ **จีน** 30,000 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ **มาเลเซีย** 24,000 
สถาปัตยกรรม 24,000 

 

 
 
 
 
 

ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือ 
ผ่าน website : 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

ผู้กู้ยืมพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงิน 
(จ านวน 2 ชุด ) 
>>> ค าแนะน าเรื่องการลงช่ือในแบบยืนยันการเบิกเงิน 

ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือ 
ผ่าน website : 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
https://fb.watch/fqFCjNzlwL/
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
https://eds.trang.psu.ac.th/ptw/news/details/index/0DxOm09Ew4Th
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/


วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอน/สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ สถานที ่
 
27 กันยายน 2565 
เวลา 9.00-12.00 น. และ  
13.00-16.00 น. 
ส าหรับสาขาวิชาดังนี ้
- การบัญชี  
- การจัดการสารสนเทศฯ 
- ธุรกิจดิจิทัล 
- การเงิน ประกันภัยฯ 
- ศิลปะการแสดงฯ 
 
28 กันยายน 2565 
เวลา 9.00-12.00 น. และ  
13.00-16.00 น. 
ส าหรับสาขาวิชาดังนี ้
- การจัดการการท่องเท่ียว 
- การตลาด 
- การจัดการรัฐกิจ 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- สถาปัตยกรรม 
 

 
 

 
 

 

เฉพาะช่องผู้กู้ยืมในแบบเบิกเงนิให้ "เว้นว่าง" 
เฉพาะผู้กู้ยืม ให้ลงนามในแบบเบิกเงนิ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

ผู้กู้ยืม ลงนาม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และ จัดส่ง
แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  
 

- เอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง ขอให้จัดเรียงเอกสารดังนี้ 
1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมที่ลงนามพยาน ผู้แทนโดย
ชอบธรรมตามที่ปรากฎในเอกสาร เรียบร้อยแล้ว  
>>ดังตัวอย่าง<< และตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง 
จ านวน 2 ฉบับ 
 
2. ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้กู้ยืม) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง >>ดังตัวอย่าง<< จ านวน 2 ฉบับ 
 
3. ส าเนาบัตรผู้แทนโดยชอบธรรม (ตามรายช่ือที่ปรากฎ
ในช่องผู้แทน) >>ดังตัวอย่าง<< จ านวน 2 ฉบับ 
 
*** หากไม่ปรากฎชื่อในช่องวงเล็บผู้แทนโดยธรรม ไม่ต้อง
ลงช่ือและไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 
หมายเหตุ : ให้ใช้ลวดเสียบกระดาษเสียบเอกสารทั้งหมด
ที่จัดเรียงแล้วก่อนน าส่งสถานศึกษา โดยงดใช้ลวดเย็บ
กระดาษ (MAX) 

 
จัดส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  

ณ ส านักงานอธิการบดี 2 ชั้น 1 
แต่งกายชุดนักศึกษา 

 

(** นักศึกษาเป็นผู้ส่งเอกสาร โดย
ผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางมายัง

มหาวิทยาลัยฯ) 
 

 
หมายเหตุ 
เอกสารถูกต้องครบถ้วน >>> จัดส่ง
ธนาคารก่อน ได้รับเงินก่อน 
 
เอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบตาม
เงื่อนไข >>> ส่งธนาคารหลังจากแก้ไข
เสร็จสิ้น ได้รับเงินช้า 

 
17 

ตุลาคม 
2565 

การผ่อนผันการช าระค่าเล่าเรียน 
จะได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้กู้ยืมท่ีบันทึกเบิกเงินกู้ยืม และส่งแบบเบิกเงินกู้ยืม เรียบร้อยแล้วตามก าหนดเท่าน้ัน 
 
- กรณีกู้ยืมค่าเล่าเรียนเท่ากับยอดค่าลงทะเบียนจริง จึงจะได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการช าระค่าเล่าเรียน ลงทะเบียน
เรียนได้ โดยยังไม่ต้องช าระเงิน 
- กรณีกู้ยืมค่าเล่าเรียนน้อยกว่ายอดค่าลงทะเบียนจริง และมีส่วนต่างค่าเล่าเรียนท่ีต้องช าระเพิ่ม ให้นักศึกษา
ช าระค่าเล่าเรียนส่วนต่างภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และรอตรวจสอบผลการได้รับสิทธิ์ผ่อนผันการช าระ
ค่าเล่าเรียน (ตามยอดเงินกู้ยืม) ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565  
- กรณีไม่กู้ยืมค่าเล่าเรียนให้เลือกรายการกู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพ และให้ช าระเงินค่าเล่าเรียนตามก าหนดการ
ของมหาวิทยาลัย 
1.ประกาศรายชื่อผู้ท่ีด าเนินการเรียบร้อยและได้รับสิทธิ์ผ่อน
ผันการช าระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2565 โดยให้นักศึกษา
ตรวจสอบสถานะเป็นรายบุคคล 

 
https://studentloan.psu.ac.th/ 

2.ตรวจสอบความถูกต้องของสถานะการผ่อนผันค่าเล่าเรียนใน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา ม.อ. (SIS)  >>ตัวอย่างการ
ตรวจสอบสิทธิ์ผ่อนผันการช าระค่าเล่าเรียนในเว็บ sis<< 

 
https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx 

https://studentloan.psu.ac.th/files/image/7.%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://studentloan.psu.ac.th/files/image/8.%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A.%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B53.jpg
https://studentloan.psu.ac.th/files/image/9.%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%8A.%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD3.jpg
https://studentloan.psu.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1Z7V4n4Q2Fjw1RX_mZNjuTi13NJLF0gfv/view
https://drive.google.com/file/d/1Z7V4n4Q2Fjw1RX_mZNjuTi13NJLF0gfv/view
https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx


วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอน/สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ สถานที ่
31 

ตุลาคม 
2565 

ประกาศรายช่ือผู้กู้ยืมที่เอกสารไม่ถูกต้อง และต้องจัดส่ง
แบบยืนยันเบิกเงินและเอกสารประกอบ (ใหม่)ให้ถูกต้อง 
โดยให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะเป็นรายบุคคล 

 

https://studentloan.psu.ac.th/ 

15 
พฤศจิกายน 

2565 

ผู้กู้ยืมที่แบบยืนยันเบิกเงิน "ถูกต้อง" ให้ ตรวจสอบ
สถานะเบิกจ่าย ภาคเรียนที่ 2/2565 ในระบบ DSL ต้อง
เป็นสถานะ "ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมส าเร็จ" 

ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือ 
 

ผ่าน website : 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

กลางเดือนมกราคม 
2565 

ติดตามประกาศก าหนดการกู้ยืมภาคเรียน 
ภาคเรยีนที่ 1/2566 

https://studentloan.psu.ac.th/ 

 

“กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน” 

 

https://studentloan.psu.ac.th/
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
https://studentloan.psu.ac.th/

