
กรณทีี ่3 ผู้กู้ยืมมคีวามประสงค์จะกู้เฉพาะค่าครองชีพ



กรณทีี่ 3 ผู้กู้ยมืมคีวามประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชพีอย่างเดยีว

1. เลือกท่ีนกัเรียน/นกัศึกษา

2. เลือกท่ี ระบบ  DSL

1

2



กรณทีี ่3 ผู้กู้ยมืมคีวามประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว

กรอกขอ้มูลนกัศึกษา

3

เลือกท่ีเขา้สู่ระบบ
4

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx



5

เลือกท่ีเบิกเงินกูย้มื

เลือกท่ียืน่เบิกเงิน 
ภาคเรียนท่ี 2/2564

6

กรณทีี ่3 ผู้กู้ยมืมคีวามประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว



กรณทีี ่3 ผู้กู้ยมืมคีวามประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว



กรณทีี่ 3 ผู้กู้ยมืมีความประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว

หากผู้กู้ยืมไม่ประสงค์จะกู้                                 
ในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่าย
เกีย่วเน่ืองให้คลกิเคร่ืองหมายถูก ออก ในส่วนนีก้จ็ะไม่มียอด   

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
เกีย่วเน่ืองทีผู้่กู้ขอเบิก

ตลอดภาคเรียน

ใส่เคร่ืองหมายถูก ทีค่่าครองชีพ

*หากระบบตรวจสอบ
พบว่า มรีายได้ เกนิกว่า
ทีก่องทุนก าหนด ผู้

กู้ยืมเงินจะไม่สามารถ
คลกิลือก ในช่องนี้ได้ 

ใส่เคร่ืองหมายถูกทีค่่าครองชีพ                   
(กรณมีรีายได้ครอบครัวไม่เกนิ 360,000 บาท/ปี) 

*ระบบจะแสดง จ านวนเงินให้อตัโนมตัิ

มเีฉพาะยอดค่า
ครองชีพอย่างเดียว

7



เลือกท่ีตรวจสอบ

xxx-x-xxxxx-x-

ช่ือบญัชี สาขาบญัชีธนาคารของนกัศึกษึกษา

เลือกที ่แบบกระดาษ

กดปุ่ม “ถัดไป”

9

10

8

กรณทีี่ 3 ผู้กู้ยมืมีความประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว



กดปุ่ม “ยืนยนั”

11

กรณทีี ่3 ผู้กู้ยมืมคีวามประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว



กดปุ่ม “ถัดไป”
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กรณทีี ่3 ผู้กู้ยมืมคีวามประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว (ตรวจสอบความถูกต้อง) 



กดปุ่ม
“กลบัหน้าหลกั”

13

กรณทีี ่3 ผู้กู้ยมืมคีวามประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว



กดปุ่ม “ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการลงนาม”

14

กรณทีี ่3 ผู้กู้ยมืมคีวามประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว



กดปุ่ม  
“ดาวน์โหลดเอกสาร”

15

กรณทีี ่3 ผู้กู้ยมืมคีวามประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดยีว



***ตวัอย่างแบบเบิกเงนิกู้ยืม***
กรณ ีนักศึกษา อายุไม่ถงึ 20 ปี บริบูรณ์ 

(ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ)



****ตวัอยา่งแบบเบิกเงินกูย้มื กรณีผูกู้ย้มื
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 20 ปี บริบูรณ์****

เด็กดี   รักชาติ xxxxxxxxxxxx

บตัรประชาชนบตัรประชาชน

กรอกวนัออกบัตร
ให้ดูจากหน้าบัตรประชาชนตัวเอง กรอกวนัหมดอายุบัตร

ให้ดูจากหน้าบัตรประชาชนตัวเอง

เด็กดี   รักชาติผู้กู้ยืมลงนามด้วยตนเองเท่าน้ัน
ลงลายมือช่ือให้เหมือนกบัแบบยืนยนั

ภาคเรียนที ่1/2564

พยาน 2 คน (ไม่ซ ้ากนั)
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป

หมายเหตุ หากไม่เซ็นถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์

ผู้ปกครองลงนามด้วยตนเองเท่าน้ัน
(ลงนามให้เหมือนกบัส าเนาบัตรประชาชน)



เอกสารแนบ กรณผู้ีกู้ยืมยงัไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ (ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ)
1. พมิพ์แบบยืนยนัการเบิกเงนิกู้ยืม ภาคเรียนที ่2/2564 ผ่านระบบ  DSL 
จ านวน  2 ฉบับ  พร้อมลงนามในช่องผู้กู้ยืมเงนิ (ด้วยปากกาสีน า้เงินเท่าน้ัน)
***ห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิเดด็ขาด หากใช้ถือว่าแบบยืนยนัการเบิกเงนิฉบับน้ันโมฆะทันท*ี**
2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ
(เซ็นรับรองให้เหมือนกบัแบบยืนยนัการเบิกเงนิกู้ยืม)
3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 2 ฉบับ (เซ็นรับรองให้เหมือนกบัแบบยืนยนัการเบิกเงนิกู้ยืม)
4.ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   จ านวน  1 ฉบับ  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)



***ตวัอย่างแบบเบิกเงนิกู้ยืม***
กรณ ีนักศึกษา อายุ 20 ปี บริบูรณ์



****ตวัอย่างแบบเบิกเงนิกู้ยืม  กรณผู้ี
กู้ยืมบรรลุนิตภิาวะ  20 ปี บริบูรณ์****

เด็กดี   รักชาติ xxxxxxxxxxxx

บตัรประชาชนบตัรประชาชน

กรอกวนัออกบัตร
ให้ดูจากหน้าบัตรประชาชนตัวเอง กรอกวนัหมดอายุบัตร

ให้ดูจากหน้าบัตรประชาชนตัวเอง

เด็กดี   รักชาติผู้กู้ยืมลงนามด้วยตนเองเท่าน้ัน
ลงลายมือช่ือให้เหมือนกบัภาคเรียนที ่

1/2564

พยาน 2 คน (ไม่ซ ้ากนั)
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป

หมายเหตุ หากไม่เซ็นถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์



เอกสารแนบ กรณผู้ีกู้ยืมบรรลุนิตภิาวะ  20 ปี บริบูรณ์
1. พมิพ์แบบยืนยนัการเบิกเงนิกู้ยืม ภาคเรียนที ่2/2564 ผ่านระบบ  DSL 
จ านวน  2 ฉบับ  พร้อมลงนามในช่องผู้กู้ยืมเงนิ (ด้วยปากกาสีน า้เงินเท่าน้ัน)
***ห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิเดด็ขาด หากใช้ถือว่าแบบยืนยนัการเบิกเงนิฉบับน้ันโมฆะทันท*ี**
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                      
จ านวน  2  ฉบับ (เซ็นรับรองให้เหมือนกบัแบบยืนยนัการเบิกเงนิกู้ยืม)
3. ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   จ านวน  1 ฉบับ  
(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)



3.ช่องทางการส่งแบบยืนยนัการเบิกเงินกู้ยืม และเอกสารแนบ

เร่ิมส่งเอกสารทางไปรษณีย์             
ได้ตั้งแต่ 

วนัที่ 8 ธันวาคม 2564
และวนัประทบัตราไปรษณีย์           

วนัสุดท้าย ไม่เกนิ 13 ธันวาคม  2564

***ส่งเอกสารผ่านช่องทาง      
“บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากดั” 

เท่าน้ัน***

ผูส่้ง
.............................................
.............................................
..............................................
..............................................
เบอร์โทรศพัท.์..........................

ผูรั้บ
กองพฒันานกัศึกษา 
(งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา กยศ.)                              
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั สงขลา 
เลขท่ี 1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยา่ง            
อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000                       
เบอร์โทรศพัท ์074-317117-8 ต่อ 107 หรือ 114


