
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เรื่อง รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

________________________________ 

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตที่
ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  

เพ่ือให้การด าเนินงานรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 3/2563 ลงวันที่   
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1580/2563 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมาย และมอบอ านาจให้ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดี จึงให้ก าหนดการรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๑. เป็นนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ทุกชั้นปี 
 ๒. เป็นนิสิตซึ่งเคยกู้ยืมเงินหรือไม่เคยกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ๓. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 ๔. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใด ๆ มาก่อน 
 ๕. เป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ๖. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
 ๗. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนด 

๒. ก ำหนดกำรรับสมัครและขั้นตอนกำรสมัคร 
วันที่ กิจกรรม หมำยเหตุ 

๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
ถึง 

๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

นิสิตรำยใหม่ทุกคณะทุกชั้นปี ที่ประสงค์จะ
ขอกู้ยืม ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ยังไม่มี
รหัสผ่านเข้าระบบ กยศ connect ให้ขอ
รหัสผ่านทุกคน วิธีการขอรหัสผ่านใหม่ดูได้ใน  
facebook:กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
มก.กพส.   
นิสิตสำมำรถขอรหัสผ่ำน ได้ ๒ ช่องทำง   
๑.๑  Mobile application: กยศ. Connect 
หรือ 
๑.๒ Google Chrome : 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

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

(ส าเนา) 
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วันที่ กิจกรรม หมำยเหตุ 
๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 

ถึง 
๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

ให้นิสิตผู้กู้รายเก่าจากมัธยมปลายและผู้กู้ 
รายใหม่ ด าเนินการดังนี้ 
- ยื่นค ำขอกู้ยืมเงินกู้ยืมภำคต้น ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๕  ผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) ได้ที่ 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

 

๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
ถึง 

๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
 

นิสิตผู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ทุกคณะรหัส ๖๔-6๑ 
หรือน้อยกว่า นิสิตลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย
แล้วให้ส่งเอกสาร ข้อ ๑ - ๔ ให้เจ้าหน้าที่ผ่าน
ทาง Google form 
https://tinyurl.com/yb6ctepd 
เอกสำรที่ต้องเตรียมส่ง 
๑. ผลการเรียนรวมทั้งหมด (รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง) 
๒ .  ผ ล ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ภ า ค ต้ น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ไม่ต้องรอจนครบทุกวิชา)  
(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
๓. ชั่วโมงการท าจิตอาสาจ านวน ๓๖ ชั่วโมง  
(ส่งทั้งหมดในภาคต้น ๒๕๖๕ ครั้งเดียวเท่านั้น)   
๔. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวแนบส าเนา
บัตรข้าราชการผู้รับรองพร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
 แบบฟอร์มชั่วโมงการท างาน

จิตอาสา 
 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

รายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม 
ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนฯเข้าดูได้ที่ 
facebook: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา มก.กพส.    
 

๔ - ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
 

**ก ำหนดกำรส่งแบบยืนยันกำรเบิกเงินฉบับ
จริง ของนิสิตทุกคณะรหัส ๖๑-๖๔ หรือน้อย
กว่ำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑.แบบยืนยันการเบิกเงิน ๒ ฉบับ พร้อม 
ลงนามด้วยปากกา  น้ าเงิน 
๒.ส าเนาบัตรประชาชนผู้กู้ ๒ ฉบับ (รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 
๓.กรณีนิสิตที่เปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล ให้แนบ
ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล ๒ ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
งานกิจการนิสิต  

อาคารกองบริหารกิจการนิสิต 
 

๑ – ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
 

**ก ำหนดกำรส่งเอกสำรสัญญำและแบบ
ยืนยันกำรเบิกเงินฉบับจริง ผู้กู้รำยเก่ำจำก
มัธยมปลำยและผู้กู้ รำยใหม่ ภำคต้น ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑.สัญญา ๒ ชุด พร้อมลงนามสัญญาด้วย 
ปากกาน้ าเงิน         
๒. แบบยืนยันการเบิกเงิน ๒ ฉบับ พร้อม 
ลงนามด้วยปากกาน้ าเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
งานกิจการนิสิต  

อาคารกองบริหารกิจการนิสิต 
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วันที่ กิจกรรม หมำยเหตุ 
๓. ส าเนาบัตรประชาชนผู้กู้ ๒ ฉบับ (รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 
๔. (ถ้ามี) ผู้แทนโดยชอบธรรม แนบส าเนา
บัตรประชาชนผู้แทนฯ ๒ ฉบับ (รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง) 
**สำขำใดที่ยังยื่นขอกู้ยืมไม่ได้ในระหว่ำงนี้ 
ขอให้รอทำงกยศ. ส ำนักงำนใหญ่แก้ไข
เพิ่มเติมสำขำก่อน 

 
กรณีนิสิตที่ไม่สามารถด าเนินการตามข้างต้นได้ให้นิสิตติดต่อที่ Facebook page “กองทุน

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มก.กพส.” ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่านิสิตสละสิทธิ์                   
และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นิสิตสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ งานกิจการนิสิต       
กองบริหารกิจการนิสิต โทรศัพท์ ๐๓๔ - ๓๕๑๘๘๒ ต่อ ๓๐๙๒ หรือ ๐๙๕ - ๖๐๓๒๖๑๙, ๐๘๐ - ๐๙๐๗๕๗๒ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่     1      มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


