
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาทีป่ระสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ประเภทนักศึกษากู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร

สาขาวชิา ผ่านระบบ Digital Student Loan Fund System (DSL) ประจำปีการศึกษา 2565   

************************ 

 

 ด้วยปีการศึกษา 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาใน 4 ลักษณะ  ผ่านระบบการจัดการให้กู้ยืม LOS ภายใต้ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ดังนี้ 

1) ลักษณะที ่1  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
2) ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมี 

ความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมคีวามจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
3) ลักษณะที่ 3  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือ

สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
4) ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 

ระดับปริญญาโท 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กำหนดรับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินรายใหม่ รายเก่าเปลี่ยน

ระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา เป็นผู้ทีไ่ม่เคยกู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยมาก่อน  รวมถึงนักศึกษารายเก่าทีเ่ปลี่ยน
หลักสูตรสาขาวิชาเรียนใหม่ในปีการศกึษา 2565  ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบการจัดการให้กู้ยืมแบบ
ดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL)  โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม  
มีคุณสมบัติเฉพาะลักษณะตามที่กองทุนกำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

คุณสมบัติทั่วไป 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน 
3. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษา

เดียวกัน 
4. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยกำหนด

เกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่น้อยกว่า 2.00 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ใน
สถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
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ลักษณะต้องห้าม 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนใน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา 

เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใด 

3. เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

 
คุณสมบัติเฉพาะลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

1. มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 
รายได้ครอบครัวคือ รายไดร้วมของบิดามารดา หรือรายได้ผู้ปกครอง กรณีมิใช่บิดามารดา 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีหรือไม่ 
ให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด  

2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
3. เป็นผู้ที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ี

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากำหนด ประจำปีการศึกษา 2565 
4. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน 

โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ  
กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง 
 

ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะท่ี 1 
1. ค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกนัอุบัติเหตุ  ไม่เกิน 70,000 บาทต่อปี 
2. ค่าครองชีพ ในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน หรือ  36,000 บาทต่อปี 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีหรือไม่  
ให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด 

ยกเว้นหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินกู้ยืมไมเ่กิน จำนวนเงิน  
60,000 บาท ต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 



 3 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความ 
                                    ต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการ  
                                    พัฒนาประเทศ 

1. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความ
จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565 

2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
3. เป็นผู้ที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ี

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากำหนด ประจำปีการศึกษา 2565 
4. เป็นผู้ทีท่ำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน 

โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ  
กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง 

ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะท่ี 2 
1. ค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ  ไม่เกิน 70,000 บาทต่อปี 
2. ค่าครองชีพ ในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน หรือ  36,000 บาทต่อปี 

หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี  
รายได้ครอบครัวคือ รายได้ของนักศึกษารวมกับบิดามารดา หรือรายได้ผู้ปกครองกรณีมิใช่บิดามารดา 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีหรือไม่ 
ให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด 

กรณีท่ีนักศึกษาได้รับทุนค่าเล่าเรียนหรือผู้ปกครองมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน ให้นักศึกษากู้ยืมค่าเล่าเรียนได้ 
เฉพาะส่วนต่างเท่านั้น 
  
คุณสมบัติเฉพาะลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาด 
                                    แคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

1. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่ งส่งเสริมเป็นพิเศษ ตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
3. เป็นผู้ที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ี

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากำหนด ประจำปีการศึกษา 2565 
4. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน 

โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ กรณีเป็นผู้
กู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง 
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ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะท่ี 3 
1. ค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ  ไม่เกิน 70,000 บาทต่อปี 
2. ค่าครองชีพ ในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน หรือ  36,000 บาทต่อปี 

หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี  
รายได้ครอบครัวคือ รายได้ของนักศึกษารวมกับบิดามารดา หรือรายได้ผู้ปกครองกรณีมิใช่บิดามารดา 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีหรือไม่ 
ให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด 
 
คุณสมบัติเฉพาะลักษณะที่ 4 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้าง 
                                    ความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท 

1. เป็นผู้ทีส่ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา

หรือไม่ก็ได้ 
4. เป็นผู้ที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 

4.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท 
4.2 หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษากำหนด ประจำปีการศึกษา 2565 
5. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน 

โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ กรณีเป็นผู้
กู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง 
 

ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะท่ี 4 
1. ค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ  ไม่เกิน 80,000 บาทต่อปี 
2. ค่าครองชีพ ในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน หรือ  36,000 บาทต่อปี 

หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี  
รายได้ครอบครัวคือ รายได้ของนักศึกษารวมกับบิดามารดา หรือรายได้ผู้ปกครองกรณีมิใช่บิดามารดา 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีหรือไม่ 
ให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด 
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ขั้นตอนการกู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล  
Digital Student Loan Fund System (DSL) 

1. นักศึกษาลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ DSL ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th    
หรือ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง  หรือผ่าน Mobile Application “กยศ. Connect”                              

2. นักศึกษายื่นคำขอกู้ยืมเงิน และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านระบบ DSL ทีเ่ว็บไซต์  
 https://wsa.dsl.studentloan.or.th  หรือผ่าน Mobile Application “กยศ. Connect” 
โดยให้ศึกษาคู่มือการกู้ยืมระบบ DSL สำหรับผู้กูย้ืม ที่เว็บไซต์ กยศ. 

3. นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติกู้ยืมด้านจิตอาสา ผ่านช่องทางท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
4. มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารกู้ยืมผ่านระบบ DSL 
5. กองทุนตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมัติลักษณะกู้ยืมผ่านระบบ DSL 
6. เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้ยืม นักศึกษาบันทึกแบบคำขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามลักษณะกู้ยืมที่กองทุน

อนุมัติ ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(New ACIS) ของมหาวิทยาลัย  ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/   
โดยเลือกท่ีเมนู “ทุนการศึกษา”  หัวข้อ“ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”  

7. นักศึกษาตรวจสอบชื่อการอนุมัติทุนกู้ยืมในระบบ NewAcis ของมหาวิทยาลัย 
8. นักศึกษาบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญากู้ยืมในระบบ DSL และพิมพ์สัญญาออกจากระบบจำนวน 2 ชุด 
9. นักศึกษายืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL และพิมพ์แบบเบิกเงินออกจากระบบจำนวน 2 แผ่น 
10. นักศึกษาและผู้แทนโดยชอบธรรม(กรณีนักศึกษาอายุต่ำกว่า 20 ปี) ลงนามเอกสารสัญญากู้ยืม และแบบ

ยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จ
ภายวันที่ 20 ตุลาคม 2565 

11. มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารกู้ยืมและส่งข้อมูลไปธนาคาร 
12. นักศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินกู้ยืมในระบบ DSL   เงินกู้ยืมค่าเทอมที่ได้สำรองจ่าย มหาวิทยาลัย

โอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา ภายใน 30 วัน 
เอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืม  
     ก. เอกสารประกอบพิจารณา แนบไฟล์ส่งผ่านระบบ DSL 

1) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษา และแนบสำเนาบัตรประชาชน โดย 
นักศึกษาต้องเซ็นชื่อรับรองในเอกสารอย่างถูกต้อง 

2)  หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของบิดา และแนบสำเนาบัตรประชาชน โดยบิดาต้อง 
     เซ็นชื่อรับรองในเอกสารอย่างถูกต้อง 
3) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของมารดา และแนบสำเนาบัตรประชาชน โดยมารดา

ต้องเซ็นชื่อรับรองในเอกสารอย่างถูกต้อง 
4) เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ของบิดามารดา 
     กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน หรือเอกสารรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน 
     กรณีไม่มีรายได้ประจำ ใช้แบบ กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม ให้เจ้าหน้าที่ของ 
     รัฐเซ็นรับรอง และแนบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หมายเหตุ  หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กยศ.หรือในระบบ DSL 
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         ข. เอกสารประกอบพิจารณา แนบไฟล์เอกสารรับรองการทำจิตอาสา ส่งท่ีมหาวิทยาลัย 

เอกสารรับรองการทำจิตอาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง  ส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ที ่ 
https://kmutt.me/Kmutt.DSL.New   ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
           หมายเหตุ  ต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืมทั้งข้อ ก.และ ข้อ ข. 
 
กำหนดยื่นเอกสารกู้ยืมประกอบการพิจารณา และเงื่อนไข 
           นักศึกษาส่งเอกสารกู้ยืมผ่านระบบ DSL และส่งเอกสารรับรองจิตอาสาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ      
ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  – 30 กันยายน 2565   
           โดยขอให้ตรวจสอบสถานะการยื่นเอกสารกู้ยืมด้วยตัวเอง ผ่านระบบ DSL เป็นระยะๆ เพ่ือไม่ให้เสีย
สิทธิ์การขอกู้ยมื 
 
การพิจารณาอนุมัติกู้ยืม     
      มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผ่านระบบ DSL และแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบไปที่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แจ้งผลอนุมัติกู้ยืมผ่านระบบ DSL  จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
       
ขั้นตอนหลังการพิจารณาอนุมัติกู้ยืม        

1. นักศึกษาบันทึกแบบคำขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามลักษณะกู้ยืมที่กองทุนอนุมัติ ผ่านระบบ
สารสนเทศนักศึกษา(New ACIS) ของมหาวิทยาลัย  ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/   โดยเลือกที่เมนู 
“ทุนการศึกษา”  หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”  

2. นักศึกษาตรวจสอบชื่อการอนุมัติทุนกู้ยืมในระบบ NewAcis ของมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษาบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญากู้ยืมในระบบ DSL และพิมพ์สัญญาออกจากระบบจำนวน 2 ชุด 
4. นักศึกษายืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL และพิมพ์แบบเบิกเงินออกจากระบบจำนวน 2 แผ่น 
5. นักศึกษาและผู้แทนโดยชอบธรรม(กรณีนักศึกษาอายุต่ำกว่า 20 ปี) ลงนามเอกสารสัญญากู้ยืม และแบบ

ยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จ
ภายวันที่ 20 ตุลาคม 2565 

6. มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารกู้ยืมและส่งข้อมูลไปธนาคาร 
7. นักศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินกู้ยืมในระบบ DSL   เงินกู้ยืมค่าเทอมที่ได้สำรองจ่าย มหาวิทยาลัย

โอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา ภายใน 30 วัน 
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สถานที่ติดต่อ 

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นกัศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2   โทรศัพท์ 02 470 8098 

 
เงื่อนไขพิจารณาการยื่นเอกสารกู้ยืม 
   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเฉพาะผู้ที่ดำเนินการตามขั้นตอนกู้ยืม ภายในกำหนดวันเวลา 
ตามประกาศรับสมัครนี้เท่านั้น 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
(รศ.ดร.เชาวลิต  ลิ้มมณีวิจิตร) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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