
ส ำหรับนักศึกษำผู้กูช้ั้นปีที1่-3 และปี 4 (เฉพำะหลักสูตร 5 ปี)
รหัส 61 (เฉพำะหลักสูตร 5 ปี) , รหัส 62  , รหัส 63  , รหัส 64

ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 และควำมประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภำคเรียนที่ 3/2564

ขอให้นักศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้

ประกำศ
การใหกู้ย้มืฯภาคเรยีนที่ 3 ปีการศึกาา2564



มีกำรลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนที่ 3/2564

มีใบแจ้งหนี้ ภำคเรียนที่ 3/2564 (ดส.100.1) 

กู้ค่ำเล่ำเรียนได้ตำม ใบแจ้งหนี้แต่ไม่เกินวงเงินที่ให้กู้ยืม

มีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ค่ำครองชีพ ตำมสิทธิ์ที่กองทุนอนุมัติให้กู้

**ให้นักศึกษำ ติดตำมประกำศขั้นตอนต่อไปวันที่ 9 มิถุนำยน 2565 (โดยจะด ำเนินกำรได้หลังจำกเสร็จกำรเพ่ิม-ถอน
รำยวิชำ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ กยศ. หลังจำกนั้นมหำวิทยำลัยจะบันทึกค่ำลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ
ลงในระบบ DSL แล้วจึงจะประกำศขั้นตอนต่อไปให้นักศึกษำด ำเนินกำร)

ประเภทที่ 1
มีควำมประสงค์กู้ยืมฯค่ำเล่ำเรียนและค่ำครองชีพ



มีกำรลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนที่ 3/2564

มีใบแจ้งหนี้ภำคเรียนที่ 3/2564 (ดส.100.1) 

กู้ค่ำเล่ำเรียนได้ตำมใบแจ้งหนี้แต่ไม่เกินวงเงนิที่ให้กู้ยืม

**ให้นักศึกษำ ติดตำมประกำศขั้นตอนต่อไปวันที่ 9 มิถุนำยน 2565 (โดยจะด ำเนินกำรได้หลังจำกเสร็จกำรเพ่ิม-ถอน
รำยวิชำ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ กยศ. หลังจำกนั้นมหำวิทยำลัยจะบันทึกค่ำลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ
ลงในระบบ DSL แล้วจึงจะประกำศขั้นตอนต่อไปให้นักศึกษำด ำเนินกำร)

ประเภทที่ 2
มีควำมประสงค์กู้ยืมฯเฉพำะค่ำเล่ำเรียน



มีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ค่ำครองชพี ตำมสิทธิ์ที่กองทุนอนุมัติให้กู้

ได้รับกำรยกเว้นค่ำเลำ่เรยีน ภำคเรียนที่ 3/2564  หรือ

ไมม่ีกำรลงทะเบียนเรยีน ภำคเรียนที่ 3/2564 

ไม่มีใบแจ้งหนี้ภำคเรียนที่ 3/2564 (ดส.100.1) 

********ให้นักศึกษำ ด ำเนินกำร สง่เอกสารไดต้ ัง้แต่บดัน้ี

จนถงึวนัพธุที่ 25 พฤาภาคม 2565 ตำมรำยละเอียด หน้ำที่ 5 – 10 *******

ประเภท 3 
มคีวำมประสงค์กู้ยืมฯ เฉพำะค่ำครองชีพ



1. แบบฟอร์มแจ้งควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงินภำคเรียนที่ 3/2564       จ ำนวน 1 แผ่น 
ดำว์โหลดได้ที่เว็บ http://guidance.dusit.ac.th/WEB/

2. แบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน ที่ลงนำมเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 แผ่น
ด ำเนินกำรผ่ำน App กยศ. Connect หรือ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

3. ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำกู้ยืมฯ จ ำนวน 1 แผ่น 
4. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง จ ำนวน 1 แผ่น  

(กรณีที่นักศึกษำผู้กู้ยืมฯอำยุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์เท่ำนั้น  ที่ต้องส่งส ำเนำบัตรประชำชนของผู้แทนโดยชอบธรรม/   
ผู้ปกครอง หมำยถึง บิดำ/มำรดำ/ ผู้ปกครอง เลือกคนใดคนหนึ่ง ตำมที่ผู้กู้ยืมได้ ได้ระบุไว้ในสัญญำกู้ยืมเงินฯ)

หมำยเหตุ เอกสำรตั้งแต่ข้อ 3-4 รับรองส ำเนำถูกต้อง ชื่อ นำมสกุล ของเจ้ำของเอกสำร ด้วยปำกกำหมึกแห้งสีน้ ำเงินเท่ำนั้น

เอกสำรที่ต้องส่ง



เอกสำรทั้งหมด ให้นักศึกษำผู้กู้ จัดส่งเอกสำรทำงไปรษณยี์ หรือขนส่งอื่นๆ ที่สะดวก 

วันสุดท้ำยของกำรประทบัตรำสง่ คือ วันพุธที่ 25 พฤษภำคม 2565

โดยจัดส่งมำที่
คุณวิยะดำ เอี่ยมเรียง
ศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศกึษำและอำชีพ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครรำชสีมำ อำคำร 2 ห้อง 235
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  10300
โทรศัพท์ 02-244-5199



เอกสำรส ำคัญทำงรำชกำร กรุณำอย่ำพับ

ที่อยู่ผู้ส่ง
ชื่อ – สกุล...................................................................................
ล ำดับที่ DSL.............. /            NEW..................
ที่อยู่............................................................................................
...................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................................................................
เบอร์โทร.....................................................................................

ที่อยู่ผู้รับ

คุณวิยะดำ เอี่ยมเรียง
ศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศกึษำและอำชีพ 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต อำคำร 2 ห้อง 235
295 ถนนนครรำชสมีำ  แขวงดุสิต  เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5199



ตัวอย่ำง
กำรเขียนข้อมูล และกำรลงนำม

ในแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียนฯ



บัตรประชำชน 
จะต้องไม่หมดอำยุ

xนศ.ต้องตรวจสอบข้อมูล
ให้ส่วนน้ีให้ละเอียด 

โดยเฉพำะค่ำเล่ำเรียน 
และค่ำครองชีพ วันที่ท ำสัญญำไม่ต้องกรอก

31 ก.ค. 2561
วันออกบัตร

30 ม.ค. 2570
วันบัตรหมดอำยุ

31 ก.ค. 2561 30 ม.ค. 2570

ตัวอย่ำง แบบยืนยันค่ำเล่ำเรียนฯ ส่วนบน 

x x

กรณีผู้กู้ยืมประสงค์ กู้ค่ำครองชีพ
เพียงอย่ำงเดี่ยว

3,0000
12,000

4



ในวงเล็บโปรดเขียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง

ลำยน้ ำต้องชัดเจนครบถ้วน กรณีผู้กู้ยืมอำยุไม่ถึง 20 ปี จะมี
ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

ปรำกฏใหผู้้ชอบแทนโดย
ชอบธรรม/ผู้ปกครอง ลงลำยมือชื่อ
ด้วยตนเอง เพียงช่องเดียวเท่ำนั้น

และลำยมือต้องตรงกันกับ
ในส ำเนำบัตรประชำชน 

ผู้กู้ยืมลงลำยมือชื่อด้วยลำยมือตนเอง 
ใหต้รงกันกับลำยมือชื่อในส ำเนำบัตร

ประชำชน โดยใช้ปำกกำหมึกแห้งสีน้ ำเงิน 

พยำนคนที่ พยำนคนที่

ตัวอย่ำง แบบยืนยันค่ำเล่ำเรียนฯ ส่วนล่ำง 

ผู้กู้ยืมไม่ว่ำจะอำยุเท่ำใดนั้น
ต้องจัดหำพยำน 2 คน 

จะต้องไม่ใช่ผู้กู้ยืม, ผู้แทน
โดยชอบธรรม/ผู้ปกครองที่
ปรำกฏชื่อในเอกสำร และลง

ลำยมือชื่อด้วยตนเอง


