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บทนํา  
ขั �นตอนการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan 

 
ขั;นตอนการทาํงานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที�ยงัไม่เคยเข้ามาทาํการ

ขอรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan  ของภาคเรียนที� 1 ในแต่ละปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกู้ย้มืทาํการ Register เพื�อรับรหสัผา่นในระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืทาํการยื�นแบบคาํขอกูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืรอสถานศึกษานดัสมัภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ย้มื  
และประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิP กูย้มืเงิน กยศ. 

ผูกู้ย้มืที�ไดรั้บการอนุมติัใหกู้ย้มืเงินกองทุนฯ  
จะตอ้งเปิดบญัชีออมทรัพยก์บัทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านัTน 

ผูกู้ย้มืทาํการบนัทึกสญัญากูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  
และทาํการพิมพส์ญัญากูย้มื และใหผู้เ้กี�ยวขอ้งลงนามพร้อมกบัจดัเตรียมเอกสารประกอบ

สญัญากูย้มืส่งใหก้บัทางสถานศึกษา 

ผูกู้ย้มืตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืชื�อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจํานวนเงินค่าเล่า

เรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ที�สถานศึกษาเป็นผูจ้ดัทาํ 

เริ�มตน้ 

END 

ผูกู้ย้มืบนัทึกจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา 
ตามที�สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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ขั;นตอนการทาํงานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที�มีรหัสผ่านแล้ว และมี

การย้ายสถานศึกษา หรือมีการเปลี�ยนแปลงระดับการศึกษาในระบบ e-Studentloan ของภาคเรียนที� 

1 ในแต่ละปีการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกู้ย้มืทาํการยื�นแบบคาํขอกูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืรอสถานศึกษานดัสมัภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ย้มื  
และประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิP กูย้มืเงิน กยศ. 

ผูกู้ย้มืที�ไดรั้บการอนุมติัใหกู้ย้มืเงินกองทุนฯ  
จะตอ้งเปิดบญัชีออมทรัพยก์บัทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านัTน 

ผูกู้ย้มืทาํการบนัทึกสญัญากูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  
และทาํการพิมพส์ญัญากูย้มืใหผู้เ้กี�ยวขอ้งลงนามพร้อมกบัจดัเตรียมเอกสารประกอบสญัญา

กูย้มืส่งใหก้บัทางสถานศึกษา 

ผูกู้ย้มืตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืชื�อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจาํนวนเงนิค่า

เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ที�สถานศึกษาเป็นผูจ้ดัทาํ 

เริ�มตน้ 

END 

ผูกู้ย้มืบนัทึกจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา 
ตามที�สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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ขั;นตอนการทาํงานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผู้กู้รายเก่าที�มีรหัสผ่านแล้ว และไม่มีการย้าย

สถานศึกษา หรือเปลี�ยนแปลงระดับการศึกษา ของภาคเรียนที� 1 ในแต่ละปีการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูกู้ย้มืทาํการยื�นแบบคาํยนืยนัขอกูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืรอสถานศึกษานดัสมัภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ย้มื  
และประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิP กูย้มืเงิน กยศ. 

ผูกู้ย้มืตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืชื�อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจาํนวนเงนิค่า

เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ที�สถานศึกษาเป็นผูจ้ดัทาํ 
 

เริ�มตน้ 

END 

ผูกู้ย้มืบนัทึกจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา 
ตามที�สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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ขั;นตอนการทาํงานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าในระบบ              

e-Studentloan ของภาคเรียนที� 2 และ 3 ในแต่ละปีการศึกษา 
 
 

 
 
 
 

ผูกู้ย้มืทาํการยื�นแบบคาํยนืยนัผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืชื�อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจาํนวนเงนิค่า

เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ที�สถานศึกษาเป็นผูจ้ดัทาํ 
 

เริ�มตน้ 

END 

ผูกู้ย้มืบนัทึกจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา 
ตามที�สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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การกู้ยมืเงนิ กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan (ภาพรวม) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกู้ย้มืทาํการ Register เพื�อรับรหสัผา่นในระบบ e-Studentloan 

ผูกู้ย้มืทาํการยื�น แบบคาํขอกูย้มื/แบบยนืยนัการกูย้มื 

สถานศึกษาดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ย้มื  

สถานศึกษาทาํการบนัทึกกรอบวงเงินกูท้ัTงปี (โดยระบุแยกแต่ละภาคการศึกษา) ผา่นระบบ e-Studentloan  

สถานศึกษาทาํการประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิกูย้มืเงินกองทุนฯ ผา่นระบบ e-Studentloan   

ผูกู้ย้มืทาํการบนัทึกและพิมพเ์อกสารสญัญากูย้มืเงินผา่นระบบ e-Studentloan  
และนาํส่งเอกสารที�ไดล้งนามแลว้ใหส้ถานศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

สถานศึกษาทาํการยนืยนัการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารสญัญาและเอกสารประกอบ ผา่นระบบ  e-Studentloan 

สถานศึกษาทาํการบนัทึกขอ้มูลและพิมพแ์บบลงทะเบียน/แบบยนืยนัจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายเกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา และค่า
ครองชีพของภาคเรียนที�ผูกู้ก้าํลงัจะศึกษาให ้ผู้กู้ยมื กบั ผู้มอีาํนาจกระทาํแทนสถานศึกษาตรวจสอบยอดเงินกูแ้ละลงนาม 

สถานศึกษาตรวจสอบและทาํการยนืยนัขอ้มูล แบบลงทะเบียน/แบบยนืยนัจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน  
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ 

เริ�มตน้ 

END 

ผูกู้ย้มืไดรั้บเงินค่าครองชีพเป็นรายเดือนโดยเงินโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูกู้ ้

ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกูเ้งินที�สถานศึกษาส่งมา ถูกตอ้งแลว้จึงโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายเกี�ยวเนื�อง  
เขา้บญัชีธนาคารของสถานศึกษา 

* 

* 

* 

* 

* 

หมายเหตุ : สาํหรับภาคการศึกษาต่อไป ผูกู้ย้มืและสถานศึกษาจะดาํเนินการเฉพาะขัTนตอนที�มีเครื�องหมาย   *  เท่านัTน 

ผูกู้ย้มืบนัทึกจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา 
ตามที�สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 

* 
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บทที� 1 
 การลงทะเบียนขอรหสัผา่น 
 

วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

 ผูกู้ย้มืที*เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan เป็นครั Gงแรก จะตอ้งทาํการลงทะเบยีนขอรหสัผ่านเพื*อใชใ้นการดาํเนินการ
กูย้มืเงนิตามขั Gนตอนต่าง ๆ ของระบบ e-Studentloan 
  
การเข้าสู่ระบบ e-Studentloan 

 เมื*อเขา้ระบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-1 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

ขั �นตอนการดาํเนินการลงทะเบียนขอรหสัผ่าน 

1. จากรูปจอภาพ SLFMENU-0001-1 คลกิที*ปุ่ม   จะปรากฏจอภาพใหผู้กู้ย้มืทํา
การกรอกขอ้มลูบุคคล ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0001-2 
 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-2 

 
2. ผูกู้ย้มืทาํการกรอกเลขที*บตัรประจาํตวัประชาชน, ชื*อ, นามสกุล, วนัเดอืนปีเกดิ และ อเีมล ์ตามรปูแบบที*

หน้าจอที*กาํหนดไว ้ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-3 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-3 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

3. เมื*อผูกู้ย้มืทาํการกรอกขอ้มลูบุคคลครบถว้นแลว้ ใหค้ลกิที*ปุม่    
4. ระบบจะทําการแสดงหน้าจอให้ผู้กู้ยมืทําการกําหนดรหสัผ่านเพื*อใช้ในการดําเนินการเขา้สู่ระบบ และ

กาํหนดคาํถามกนัลมื และคาํตอบ เพื*อใชใ้นกรณีที*ผูกู้ย้มืลมืรหสัผ่าน   
 การกําหนดรหสัผ่าน ผูกู้ย้มืจะต้องกรอกขอ้มูลเป็นตวัเลขหรอืตวัอกัษรภาษาองักฤษ อย่างน้อยจํานวน  
6 หลกั และในส่วนของการกรอกขอ้มูลคําถามกนัลมืรหสัผ่าน ระบบจะแสดงขอ้มูลคําถามกนัลมื ใหผู้กู้ย้มืเลอืก เช่น     
“สทีี*ชอบ” โดยผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการเลอืกคาํถามและระบุคาํตอบ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-4 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-4 

  

5.  เมื*อผูกู้ย้มืทาํการกาํหนดรหสัผ่าน กาํหนดคาํถามกนัลมืรหสัผ่านแลว้ คลกิที*ปุม่  จะ
ปรากฏจอภาพ ใหผู้กู้ย้มืทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูบุคคลที*ผูกู้ย้มืไดร้ะบุไว ้ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-

0001-5  ถา้ขอ้มลูบุคคลของผูกู้ย้มืถูกตอ้ง ใหก้ดปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบยีนขอ

รหสัผ่านล่วงหน้าดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-6  ใหผู้กู้ย้มืทาํการระบุขอ้มลูจากนั Gนกดปุม่ 
จากนั Gนระบบจะแสดงผลหน้าจอดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-7 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-5 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-6 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-7 

 
 จากรูปจอภาพที* SLFMENU-0001-7 ระบบจะแสดงขอ้ความแจ้งผลว่าผู้กู้ยมืได้ดําเนินการลงทะเบยีนขอ
รหสัผ่านเรยีบรอ้ยแลว้ โดยระบบจะทําการส่งขอ้มูลบุคคลของผูกู้ย้มืตรวจสอบความถูกต้องกบัสํานักทะเบยีนราษฎร ์
กรมการปกครอง เพื*อทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล โดยผู้กู้ยืมจะต้องทําการเข้าสู่ระบบ                      
e-Studentloan อกีครั Gงในวนัถดัไป เพื*อดาํเนินการยื*นแบบคาํขอกูย้มืในขั Gนตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื*อการศกึษา (กยศ.)  10 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

บทที�  2 
 การเข้าสู่ระบบงาน 
วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

 ผู้กู้ยมืที*ดําเนินการลงทะเบยีนขอรหสัผ่านแล้ว จะต้องทําการเขา้สู่ระบบ e-Studentlon เพื*อดําเนินตาม
ขั Gนตอนการกูย้มืเงนิในระบบ e-Studentloan 
 

ขั �นตอนการดาํเนินการ 

1.   จากรูปจอภาพที* SLFMENU-0002-1  ใหผู้กู้ย้มืทําการคลกิที*ปุ่ม   จะแสดง
หน้าจอใหท้าํการ Login เขา้สูร่ะบบ ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0002-2 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0002-1 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0002-2 

 
 ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการระบุเลขบตัรประจาํตวัประชาชนของผูกู้ย้มื และระบุรหสัผ่านที*ผูกู้ย้มืไดท้ําการกําหนดไว้
ในขั Gนตอนการลงทะเบยีนขอรหสัผ่าน และทาํการคลกิที*ปุม่   เพื*อดาํเนินการเขา้สูร่ะบบงาน 
 
 2.  ในการ Login เขา้สูร่ะบบครั Gงแรก ระบบจะมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูบุคคลที*ผูกู้ย้มืไดท้าํการระบุไว ้
กบัข้อมูลของสํานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ในกรณีที*การตรวจสอบขอ้มูล ชื*อ นามสกุล และวนัเดือนปีเกิด    
ของผู้กู้ยืมไม่ถูกต้อง ระบบจะทําการแสดงหน้าจอแจ้งเตือนให้ผู้กู้ยืมทําการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ดังรูปจอภาพ 
SLFMENU-0002-3 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0002-3 

 
3. ผูกู้ย้มืตอ้งทําการตรวจสอบความถูกต้องของ ชื*อ นามสกุล และวนัเดอืนปีเกดิ โดยตรวจสอบจากขอ้มูล

ในระบบ กบัเอกสารขอ้มูลบุคคลของผู้กูย้มื เช่น บตัรประจําตวัประชาชน จะต้องตรงกนั ใหผู้้กูท้ําการแก้ไขขอ้มูลให้

ถูกต้อง เมื*อทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกที*ปุ่ม  จะปรากฏข้อความแจ้งผลการตรวจสอบ           
หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะทําการปรับปรุงข้อมูล และแจ้งให้ผู้กู้ยืมเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั Gง ดังรูปจอภาพ 
SLFMENU-0002-4 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

** หมายเหตุ **  หากผูกู้ย้มืทาํการตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้มลูแลว้ยงัไม่สามารถทาํการยนืยนัลงทะเบยีนได ้
เนื*องจากขอ้มลูของสาํนกังานทะเบยีนราษฎรไ์ม่ถูกตอ้ง ผูกู้ย้มืจะตอ้งไปตดิต่อกบัทางสาํนกังานเขตเพื*อแกไ้ขขอ้มลู
ของผูกู้ย้มืใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ และหลงัจากที*ผูกู้ย้มืทาํการแจง้แกไ้ขขอ้มลูกบัทางสาํนกังานเขตแลว้อย่างน้อย 1 วนัทาํ
การ ผูกู้ย้มืจะตอ้งตดิต่อมายงักองทุนฯ ที*ศนูยส์ายใจ กยศ. เบอรโ์ทรศพัท ์0-2610-4888 เพื*อใหก้องทุนฯ สง่ขอ้มลูไป
ตรวจสอบกบัสาํนกังานทะเบยีนราษฎรอ์กีครั Gง  

 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0002-4 

 
4. สําหรบัผู้กู้ยืม ที*ทําการเขา้สู่ระบบงานแล้ว ผลการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จะแสดงขั Gนตอนการ

ทาํงานต่อไป ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0002-5 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0002-5 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

บทที�  3 
 แบบคาํขอกู้ยืมเงิน 
 
วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

 ผูกู้้ยมืจะต้องทําการบนัทกึแบบคําขอกู้ยมืเงนิ เพื*อเป็นการแจ้งความประสงค์ขอทําการกู้ยมืเงนิผ่านระบบ    
e-Studentlon กบัทางสถานศกึษาที*ผูกู้ย้มืตอ้งการยื*นขอกูย้มืเงนิ 
 
ขั �นตอนการดาํเนินการ 
 

3.1 การบนัทึกแบบคาํขอกู้ยืมเงิน 
1.  เมื*อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-1 

 
2. คลกิที*ขอ้ความ ปีการศกึษา 2551 ภาคเรยีนที* 1 จะปรากฏดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-2 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-2 

 

3. ใหผู้กู้ค้ลกิที* แบบคาํขอกู้ยืมเงิน จะปรากฏจอภาพ ใหผู้กู้ย้มืทาํการระบุขอ้มลูของสถานศกึษาที*ตอ้งการกูย้มื
โดยทําการเลอืกประเภทกองทุนเป็น กยศ. และระบุระดบัการศกึษา ชั Gนปี ชื*อสถานศกึษา ดงัรูปจอภาพ SLFMENU-
0003-3 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-3 

 

4. เมื*อผูกู้ท้าํการเลอืกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิที*ปุม่  จะปรากฏจอภาพแบบคาํขอกูย้มืเงนิ ดงั
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-4 ผูกู้ย้มืทาํการระบุรายละเอยีดต่างๆ  
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-4 

. 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

5. ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการระบุขอ้มลูแบบคาํขอกูย้มื โดยขอ้มลูจะแบ่งเป็น 5 สว่นดงันีG 
สว่นที* 1 ขอ้มลูสถานศกึษา  

ระบบจะทําการแสดงขอ้มูลสถานศึกษาที*ผู้กู้ยืมได้ทําการแจ้งยื*นขอกู้ ผู้กู้ยมืจะต้องระบุขอ้มูลรายละเอยีด
เกี*ยวกบัขอ้มลูสถานศกึษา คณะ สาขาวชิา โดยแบ่งตามระดบัการศกึษาดงันีG 

1.1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการระบุขอ้มลู ระดบัชั Gนปีที*ตอ้งการขอกูย้มื ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-5 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-5 

 
1.2 ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.) 

ผู้กู้ยืมจะต้องทําการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชั Gนปีที*ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-6 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-6 

 
1.3 ระดบัอาชวีศกึษา (ปวส. และ ปวท.) 

ผู้กู้ยืมจะต้องทําการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชั Gนปีที*ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-7 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-7 

 
1.4 ระดบัอนุปรญิญา / ปรญิญาตร ี

ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการระบุขอ้มลู ระดบัการศกึษา คณะวชิาที*ศกึษา ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร  
หลกัสตูรการเรยีนการสอน และระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-8 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0003-8 

 
สว่นที* 2 ขอ้มลูบุคคล  

ระบบจะทาํการแสดงข้อมูล เลขประจําตวัประชาชน ชื*อ สกุล วนัเดอืนปีเกดิ ทอียู่ตามทะเบยีนบ้าน ตาม
ขอ้มูลจากสาํนักทะเบยีนราษฎร ์กรมการปกครอง ผู้กู้ยืมจะต้องทาํการระบุ รหสันักศกึษา เบอรโ์ทรศพัทท์ี*สามารถ
ตดิต่อได ้และทาํการเลอืกสถานะการกูย้มื ในขอ้ที* 2.8 ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-9 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-9 

 
สว่นที* 3 ขอ้มลูบดิา มารดาหรอืผูป้กครอง  

ผู้กู้ยืมจะต้องระบุข้อมูล อาชีพ บิดา มารดา รายได้ครอบครัวต่อปี และจํานวนพี*น้องที*กําลังศึกษาอยู่        
(ไม่รวมตวัผูกู้ย้มืเอง) ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-10 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-10 
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สว่นที* 4 ความประสงคข์อกูย้มื  
ผูกู้ย้มืต้องทําการเลอืกขอ้มูลความประสงค์ขอกูย้มืในปีการศกึษานีG โดยระบบแบ่งเป็นส่วนของ ค่าเล่าเรยีน 

ค่าใชจ้่ายเกี*ยวเนื*องกบัการศกึษา และค่าครองชพี (เงนิที*ผูกู้ย้มืจะไดร้บัทุกเดอืน โดยจะโอนเขา้บญัชธีนาคารกรุงไทย
ของผูกู้ย้มื) ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-11 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-11 

 
สว่นที* 5 เงื*อนไขในการโอนเงนิฝา่นบญัชธีนาคาร  

ผูกู้ย้มืจะต้องคลกิเลอืกการโอนเงนิว่าจะประสงคใ์หโ้อนเงนิผ่านบญัชธีนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) หรอื
ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย และหากผู้กู้ยมืที*นับถือศาสนาอสิลามมคีวามประสงค์จะทําสญัญาตามหลกัศาสนา
อสิลามกใ็หเ้ลอืก ท่านประสงคจ์ะทาํสญัยาตามหลกัศาสนาอิสลาม ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-12 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-12 

 
สว่นที* 6 รบัเงื*อนไขทาํสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลาม 

ในกรณีที*ผูกู้ย้มืมคีวามประสงคท์ี*จะทาํสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลามในสว่นที* 5 ผูกู้ย้มืจะตอ้งคลกิเพื*อยอมรบั
เงื*อนไขในการทาํสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลามในสว่นนีGดว้ย ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-13 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-13 

 
สว่นที* 7 คาํยนืยนั  

ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลูตามที*ผูกู้ย้มืไดม้กีารระบุไวข้า้งตน้ และผูกู้ย้มืยอมรบั
เงื*อนไขในการพจิารณาเงนิกูย้มืเพื*อการศกึษาตามหลกัเกณฑท์ี*กองทุนฯ กาํหนด ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0003-14 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-14 

 

6. เมื*อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  จะปรากฏ ดงัรูปจอภาพ SLFMENU-0003-15 
ระบบจะแจง้สถานะการบนัทกึแบบคาํขอกูย้มืเรยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้กู้ย้มืรอสถานศกึษาคดัเลอืก และทาํการประกาศรายชื*อ
ผูม้สีทิธิ cขอกูย้มื เมื*อผูกู้ก้ดปุ่ม OK โปรแกรมจะกลบัสู่หน้าจอหลกั ผูกู้ย้มืสามารถตรวจสอบผลว่ามสีทิธกิูย้มืเงนิ กยศ. 
ไดจ้ากระบบ e-Studentloan หรอืตดิต่อสถานศกึษาที*ท่านยื*นขอกูย้มื 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0003-15 

 
3.2 การแก้ไขข้อมลูแบบคาํขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีที*ผูกู้ย้มืต้องการแก้ไขขอ้มูลในแบบคําขอกูย้มื โดยที*สถานศกึษายงัไม่ได้ทําการอนุมตัิประกาศ
รายชื*อผูม้สีทิธิ cกูย้มื ผูกู้ย้มืยงัสามารถทาํการแกไ้ขแบบคาํขอกูย้มืเงนิไดโ้ดยดาํเนินการดงันีG 

1. เมื*อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-16 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-16 
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2. คลกิที*ขอ้ความ ปีการศกึษา 2551 ภาคเรยีนที* 1 จะปรากฏดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-17 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-17 

 

3. คลกิที* แบบคําขอกู้ยมืเงนิ จะปรากฏจอภาพ แบบคําขอกู้ยมืเงนิที*ผู้กู้ยมืได้ทําการบนัทกึไว้ ดงัรูปจอภาพ 

SLFMENU-0003-18 ใหผู้กู้ย้มืทาํการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งและทาํการกดปุม่  ระบบจะทําการบนัทกึ
ขอ้มลูที*มกีารแกไ้ขแลว้ในขอ้มลูแบบคาํขอกูย้มืเงนิ 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0003-18 

.  
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3.3 การยกเลิกแบบคาํขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีที*ผูกู้ย้มืตอ้งการยกเลกิแบบคาํขอกูย้มื โดยที*สถานศกึษายงัไม่ไดท้าํการอนุมตัปิระกาศรายชื*อผูม้ ี
สทิธิ cการกูย้มื ผูกู้ย้มืยงัสามารถทาํการยกเลกิแบบคาํขอกูย้มืเงนิไดโ้ดยดาํเนินการดงันีG 

1. เมื*อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-19 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-19 

 
2. คลกิที*ขอ้ความ ปีการศกึษา 2551 ภาคเรยีนที* 1 จะปรากฏดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-20 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-20 
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3. คลกิที*แบบคําขอกู้ยืมเงนิ จะปรากฏจอภาพ แบบคําขอกู้ยืมเงนิที*ผู้กู้ยมืได้ทําการบนัทึกไว้ ดงัรูปจอภาพ 
SLFMENU-0003-21 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-21 

 

การยกเลกิแบบใหก้ดปุม่  จะปรากฏขอ้ความเตอืน ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-22 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-22 

 
4. เมื*อยกเลกิแบบเรยีบรอ้ยแลว้ และจะปรากฏขอ้ความเตอืน ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-23 

 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-23 
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บทที�  4 
 สญัญากู้ยืมเงิน 
 
วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

 ผูกู้ย้มืที*ไดร้บัการคดัเลอืกและประกาศรายชื*อผูม้สีทิธิ cจากสถานศกึษาแลว้ ผูกู้ย้มืจะตอ้งเขา้สูร่ะบบเพื*อทําการ
บนัทกึสญัญากูย้มื และทาํการพมิพเ์อกสารสญัญาพรอ้มเอกสารแนบสง่ใหส้ถานศกึษา 
 
ขั �นตอนการดาํเนินการ 
4.1 การบนัทึกสญัญากู้ยืมเงิน 

1.  เมื*อผูกู้ย้มืทาํการ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-1 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-1 
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2.  คลกิที*ขอ้ความ ปีการศกึษา 2551 ภาคเรยีนที* 1 จะปรากฏดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-2 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-2 

 
ในรปูที* SLFMENU-0004-2 จะแสดงขอ้ความแสดงความยนิดกีบัผูกู้ย้มืที*ไดร้บัสทิธิ cในการกูย้มื พรอ้มทั Gงแจง้

ให้ผู้กู้ยมืทําการเปิดบญัชอีอมทรพัย์กบัธนาคารกรุงไทยสาขาใดกไ็ด้ ก่อนที*จะดําเนินการทําสญัญากู้ยมืเงนิ ซึ*งถ้า        

ผู้กู้ยืมเคยเป็นผู้กู้ยมืเก่าและมีการเปิดบญัชีไว้อยู่แล้วให้ทําการกดปุ่ม   เพื*อดําเนินการใน
ขั Gนตอนต่อไป  

 
3. ระบบจะทําการแสดงหน้าจอรายละเอยีดเพิ*มเติมในการทําสญัญากู้ยมืเงนิ ดงัรูปจอภาพ SLFMENU-0004-3 

เมื*อผูกู้ย้มืไดร้บัทราบรายละเอยีดดงักล่าวแลว้ ใหท้ําการคลกิที*คําว่าทําสญัญา เพื*อทําการกรอกรายละเอยีดในการทํา
สญัญา 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0004-3 

 
4.  ระบบจะทําการแสดงหน้าจอการบนัทกึรายละเอยีด สญัญากู้ยมืเงนิ สญัญาคํGาประกนั และหนังสอืใหค้วาม

ยนิยอม กองทุนใหกู้ย้มืเพื*อการศกึษา ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-4 
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 รปูจอภาพ SLFMENU-0004-4 
  
  โดยขอ้มลูที*ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการบนัทกึขอ้มลูสญัญา แบ่งไดเ้ป็น 5 สว่นดงันีG 
 

สว่นที* 1  สว่นของขอ้มลูผูกู้ย้มื 
 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มลูบุคคลของผูกู้ย้มื ตามขอ้มูลบุคคลของสาํนักทะเบยีนราษฎรห์รอืกรมการปกครอง 
ในส่วนของ ชื*อ-นามสกุล เพศ วนัเดอืนปีเกดิ อายุ และที*อยู่ตามทะเบยีนบา้น โดยผูกู้ย้มืไม่ต้องทําการกรอกขอ้มูลใน
สว่นนีG ดงัรปูหน้าจอที* รปูจอภาพ SLFMENU-0004-5 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-5 
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สว่นที* 2 สว่นของขอ้มลูสถานศกึษา 
ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลของสถานศกึษาที*ผูกู้ย้มืไดท้ําการยื*นใบคําขอกูย้มืเงนิ ผูกู้ย้มืไม่ต้องทําการกรอก

ขอ้มลูในสว่นนีG ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-6 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-6 

 
สว่นที* 3 สว่นของขอ้มลูผูค้ํGาประกนั  

 ผู้กู้ยืมต้องทําการบันทึกข้อมูลผู้คํGาประกัน โดยการบันทึกข้อมูล เลขประจําตัวประชาชนผู้คํGาประกัน              
ชื*อ-นามสกุล เพศ อายุ (อายุของผู้คํ�าประกนัจะต้องไม่ตํ�ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ที*อยู่ของผูค้ํGาประกนั เบอรโ์ทรศพัท ์
และเลอืกความสมัพนัธร์ะหว่างผูกู้ย้มื และ ผูค้ํGาประกนั ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-7 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-7 

  

ในขอ้มูลส่วนที* 3 วธิกีารบนัทกึขอ้มูล ตําบล อําเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ใหผู้กู้ย้มืทําการกดปุ่ม  
หลงัขอ้มูลตําบล หรอื อําเภอ ระบบจะทําการแสดงหน้าจอการคน้หาชื*อ ตําบล อําเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์โดยให ้         

ผู้กู้ยืมทําการระบุ ตําบล หรือ อําเภอที*ต้องการค้นหา และกดปุ่ม  จะปรากฏข้อมูลที*ค้นหาดงั รูปจอภาพ 
SLFMENU-0004-8 ใหค้ลกิเลอืกขอ้มลูที*ถูกตอ้ง ระบบกจ็ะทาํการระบุขอ้มลู ตําบล อาํเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณียใ์ห ้

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-8 
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สว่นที* 4 สว่นของขอ้มลูผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
  ในกรณีที*ผู้กูย้มืที*ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรอือายุยงัไม่ถึง 20 ปีบรบิูรณ์ จะต้องทําการบนัทกึขอ้มูล
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ซึ*งระบบจะมตีวัเลอืกเพื*อช่วยในการบนัทกึขอ้มูลอยู่ 2 ประเภท คอื ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็น
บุคคลเดยีวกบัผูค้ํGาประกนั หรอื ผูแ้ทนโดยชอบธรรมไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้ํGาประกนั 
ถา้ผูกู้ย้มืเลอืก ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้ํGาประกนั ระบบจะทาํการดงึขอ้มลูผูค้ํGาประกนัมาระบุให ้แต่ถา้
ผูกู้ย้มืเลอืกว่า ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้ํGาประกนั ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการระบุขอ้มูลผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมเอง ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-9 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-9 

 
สว่นที* 5 สว่นของขอ้มลูบญัชธีนาคาร และเลขที*บญัชธีนาคาร 

ผูกู้ย้มืที*ไดท้าํการเปิดบญัชธีนาคารออมทรพัยก์บัธนาคารกรุงไทย หรอืธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทยแลว้ จะตอ้งทาํการกรอกขอ้มลูของเลขที*บญัชธีนาคารดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-10 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-10 

 
การระบุขอ้มลูเลขที*บญัชธีนาคารใหก้รอกขอ้มลูเป็นตวัเลขจาํนวน 10 หลกัโดยไม่ตอ้งมเีครอืงหมาย  - 
 
5.  เมื*อผู้กู้ยืมได้ทําการกรอกรายละเอียดของสัญญาถูกต้องสมบูรณ์แล้วให้ผู้กู้ยืมทําการกดปุ่ม 

 โดยระบบจะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ความถูกตอ้งของเลขที*บญัชธีนาคารและชื*อ
บญัชธีนาคาร ก่อนจะทําการบนัทกึ โดยระบบจะทําการตรวจสอบเลขที*บญัชก่ีอนว่าถูกต้องหรอืไม่ หากไม่ถูกต้องจะ
แสดงขอ้ความ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-11 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-11 
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ผูกู้ย้มืจะตอ้งตรวจสอบก่อนว่า กรอกเลขที*บญัชถีูกตอ้งหรอืไม่ หากไม่ถูกต้องใหท้ําการกรอกใหม่อกีครั Gง แต่
ถา้ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง แต่ยงัไม่สามารถบนัทกึได ้หรอืมสีถานะว่าบญัชถีูกปิด ใหท้าํการตดิต่อธนาคารเพื*อตรวจสอบ
สถานะของบญัชธีนาคารอกีครั Gง 
 สาํหรบัผูกู้ย้มืที*ทาํการกรอกขอ้มลูเลขที*บญัชถีูกตอ้ง ระบบจะทาํการตรวจสอบขอ้มลูชื*อบญัชวี่าเป็นของผูกู้ย้มื

จรงิหรอืไม่ ดงัรูปจอภาพที* SLFMENU-0004-12 ถ้าผูกู้ย้มืทําการคลกิปุ่ม  ระบบจะแสดงผลการบนัทกึ

รายละเอยีดสญัญาฯ ของผูกู้ย้มืรูปจอภาพที* SLFMENU-0004-13 ใหค้ลกิปุ่ม  จากนั Gนระบบจะทําการ
แสดงชื*อบญัช ีและชื*อสาขาธนาคารดงัรปูที* SLFMENU-0004-14 
 

 
รปูจอภาพที* SLFMENU-0004-12 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-13 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-14 

 
6.  ระบบจะแสดงผลการบนัทกึขอ้มูลสญัญาเรยีบร้อยแล้ว ให้ทําการกดปุ่ม ok ให้ผู้กู้ยมืเลื*อนหน้าจอดู

ดา้นล่างจะปรากฏปุม่พมิพส์ญัญาดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0004-15 ใหท้าํการกดปุม่  
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-15 
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7.  ระบบจะแสดงหน้าจอของสญัญากูย้มืเงนิ ดงัรูปจอภาพที* SLFMENU-0004-16 พรอ้มทั Gงแสดงขอ้ความ
กลางหน้าจอ ดงัรปูที* SLFMENU-0004-17 ดงันีG 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-16 
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รปูจอภาพ  SLFMENU-0004-17 

 
4.2 การพิมพส์ญัญากู้ยืมเงิน 

1.  ผูกู้ย้มืทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของสญัญาอกีครั Gง หากยงัไม่ถูกต้องสามารถทําการแกไ้ขไดโ้ดยการ
กลบัมาที*หน้าจอการบนัทกึสญัญาอกีครั Gง เพื*อทําการแกไ้ขและบนัทกึขอ้มูลใหม่ แต่ถ้าขอ้มูลถูกต้อง ใหท้ําการพมิพส์ญัญา
โดยใหพ้มิพจ์ากเมนู Print ในโปรแกรม Internet explorer ดงัรูปจอภาพที* SLFMENU-0004-18 โดยผูกู้ย้มืสามารถ
พมิพเ์อกสารในรปูแบบสขีาว/ดําได ้แต่ต้องใหเ้อกสารมคีวามชดัเจน และเอกสารสญัญา 1 ฉบบั จะม ี2 หน้า คอื ส่วน
ของรายละเอยีดขอ้มลูผูกู้ย้มื และรายละเอยีดเพิ*มเตมิในการทาํสญัญา เมื*อทาํการพมิพแ์ลว้ ใหท้ําการแนบเอกสารที*ใช้
ในการสง่สญัญา พรอ้มกบัดาํเนินการลงลายมอืชื*อ และสง่ใหส้ถานศกึษาทาํการตรวจสอบต่อไป 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-18 

 
 หากผู้กู้ยืมทําการพิมพ์เอกสารสญัญาแล้ว เอกสารเกิน 2 หน้า ให้ผู้กู้ยืมทําการปรับวิธีกั Gนซ้าย-ขวา
ขอบกระดาษในโปรแกรม Internet Explorer โดยทําการคลกิที*เมนู File � Page Setup.. ดงัรูปจอภาพที* 
SLFMENU-0004-19 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0004-19 

  
จะปรากฏหน้าจอใหท้ําการปรบัค่า ใหท้ําการกําหนดค่า ในส่วนของ Margins(millimeters) ให ้ช่อง Left : 

,Right : ,Top : ,Bottom : ใหม้ค่ีาเป็น 0 ในช่อง Header และ Footer ถ้ามขีอ้มูลอยู่ใหท้ําการลบขอ้มูลใหเ้ป็นค่าว่าง  

ดงัรูปจอภาพที* SLFMENU-0004-20 แล้วทําการกดปุ่ม   แล้วให้ทําการพมิพ์เอกสารสญัญากู้ยมืเงนิ
ใหม่อกีครั Gง  

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-20 
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บทที�  5 

บนัทึกจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี�ยวเนื�อง 

กบัการศึกษาตามที�สถานศึกษาเรียกเกบ็จริง 
 

วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

 ผู้กู้ยืมจะต้องทําการบนัทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี*ยวเนื*องกบัการศึกษาตามที*
สถานศกึษาของท่านได้ทําการเรยีกเกบ็จรงิผ่านระบบ e-Studentlon และหากท่านไม่ทําการบนึทกึขอ้มูลในส่วนนีG
สถานศกึษาจะไม่สามารถทาํการบนัทกึแบบลงทะเบยีน และพมิพแ์บบลงทะเบยีนเรยีนใหก้บัท่านได ้
 
ขั �นตอนการดาํเนินการ 
 

5.1 การบนัทึกจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาตามที�สถานศึกษา
เรียกเกบ็จริง 

1.  เมื*อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0005-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0005-1 
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2. คลกิที*ขอ้ความ ปีการศกึษา และ ภาคเรยีนที*จะยื*นแบบคาํยนืยนั จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0005-2 
 

 
 

รปูจอภาพ SLFMENU-0005-2 
 

3. คลกิที*ปุม่  จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0005-3 
 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0005-3 

 

หมายเหตุ  :  สําหรับผู้กู้ยมืที�ไม่ได้เลอืกความประสงค์ขอกู้ยมืในส่วนของค่าเล่าเรียน  และค่าใช้จ่าย

เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา   รปูจอภาพ SLFMENU-0005-4  ผู้กู้ยมืกลุ่มนี;ไม่ต้องดําเนินการในส่วนของการบันทกึ

ข้อมูลค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาตามที�สถานศึกษาของท่านเรียกเกบ็จริง และสําหรับผู้

กู้ยมืในระดับอื�น ๆ ต้องดําเนินการกรอกข้อมูลในส่วนนี;ด้วยมิฉะนั;นสถานศึกษาของท่านจะไม่สามารถทาํ

การบันทกึและพมิพ์แบบลงทะเบียนผ่านระบบ e-Studentloan ให้กบัท่านได้ 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0005-4 

 
 

4. ใหผู้กู้ย้มืทาํการป้อนขอ้มลูเลขที*ใบเสรจ็ / เลขที*ใบแจง้หนีG / เลขที*ใบลงทะเบยีน , วนัที*เอกสาร , จาํนวน

เงนิค่าเล่าเรยีน และค่าใชจ้่ายที*เกี*ยวเนื*องกบัการศกึษา เมื*อกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุม่  จะ
ปรากฏจอภาพ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0005-5 และใหผู้กู้ย้มืรอสถานศกึษาทาํเอกสารใบลงทะเบยีนเรยีน  
 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0005-5 
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บทที�  6 
 แบบคาํยืนยนัขอกู้ยืมเงิน 

 

วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

 ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการบนัทกึแบบคาํยนืยนัขอกูย้มืเงนิ เพื*อเป็นการแจง้ความประสงคข์อยนืยนัทําการ
กูย้มืเงนิผ่านระบบ e-Studentlon ต่อสาํหรบัผู้กูย้มืต่อเนื*องที*ไม่เปลี*ยนระดบัการศกึษา หรอืยา้ยสถานศกึษา กบัทาง
สถานศกึษาที*ผูกู้ย้มืตอ้งการยื*นขอกูย้มืเงนิ 
 
ขั �นตอนการดาํเนินการ 
 

6.1 การบนัทึกแบบคาํยืนยนัขอกู้ยืมเงิน 
1.  เมื*อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-1 

 
 
 
 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื*อการศกึษา (กยศ.)  39 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

 
2. คลกิที*ขอ้ความ ปีการศกึษา และ ภาคเรยีนที*จะยื*นแบบคาํยนืยนั จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-2 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0006-2 
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3.  ระบบจะปรากฏจอภาพแบบคาํขอกูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-3 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-3 

. 
3. ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการระบุขอ้มลูแบบคาํขอกูย้มื โดยขอ้มลูจะแบ่งเป็น 4 สว่นดงันีG 

สว่นที* 1 ขอ้มลูสถานศกึษา  
ระบบจะทําการแสดงขอ้มูลสถานศึกษาที*ผู้กู้ยืมได้ทําการแจ้งยื*นขอกู้ ผู้กู้ยมืจะต้องระบุขอ้มูลรายละเอยีด

เกี*ยวกบัขอ้มลูสถานศกึษา คณะ สาขาวชิา โดยแบ่งตามระดบัการศกึษาดงันีG 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผูกู้ย้มืจะตอ้งทาํการระบุขอ้มลู ระดบัชั Gนปีที*ตอ้งการขอกูย้มื ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0006-4 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0006-4 

 
- ระดบัอาชีวศึกษา ( ปวช. ) 

ผู้กู้ยืมจะต้องทําการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชั Gนปีที*ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0006-5 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-5 

 
- ระดบัอาชีวศึกษา (ปวส. และ ปวท.) 

ผู้กู้ยืมจะต้องทําการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชั Gนปีที*ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0006-6 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-6 

 
- ระดบัอนุปริญญา / ปริญญาตรี 
 ผู้กู้ยืมจะต้องทําการระบุขอ้มูล ระดบัการศึกษา คณะวิชาที*ศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร  

หลกัสตูรการเรยีนการสอน และระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0006-7 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-7 
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สว่นที* 2 ขอ้มลูบุคคล  
ระบบจะทาํการแสดงขอ้มลู เลขที*บตัรประจาํตวัประชาชน ชื*อ สกุล วนัเดอืนปีเกดิ ทอียู่ตามทะเบยีนบา้น ตาม

ขอ้มูลจากสํานักทะเบยีนราษฎร์ กรมการปกครอง ผู้กู้ยมืจะต้องทําการระบุ รหสันักศกึษา เบอร์โทรศพัทท์ี*ติดต่อได ้
และ ทาํการเลอืกสถานะการกูย้มื ในขอ้ที* 2.8 ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0006-8 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-8 

 
สว่นที* 3 ความประสงคข์อกูย้มื  

ผูกู้ย้มืต้องทําการเลอืกขอ้มูลความประสงค์ขอกู้ยมืในปีการศกึษานีG  แต่ในกรณีที*เป็นภาคเรยีนที* 2 หรอื 3 
ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลความประสงคข์อกูจ้ากขอ้มูล แบบคําขอกูย้มื ในภาคเรยีนทื* 1 โดยระบบแบ่งเป็นส่วนของ 
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี*ยวเนื*องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ(เงินที*ผู้กู้ยืมจะได้รบัทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบญัชี
ธนาคารกรุงไทยของผูกู้ย้มื) ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0006-9 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-9 

 
สว่นที* 4 เงื*อนไขในการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร 

ระบบจะทําการแสดงขอ้มูลเงื*อนไขการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามขอ้มูลที*ไดม้กีารบนัทกึไวใ้นแบบคําขอ
กูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0006-10 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-10 
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สว่นที* 5 เงื*อนไขทาํสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลาม 
ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลเงื*อนไขทําสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลามตามขอ้มูลที*ไดม้กีารบนัทกึไวใ้นแบบคํา

ขอกูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพที* SLFMENU-0006-11 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-11 

 
สว่นที* 6 คาํยนืยนั  

ผู้กู้ยมืจะต้องคลิกเลือกปุ่มยอมรบัเงื*อนไขการกรอกขอ้มูลแบบคําขอกู้ยืมเงิน ดงัรูปจอภาพที* SLFMENU-
0006-12 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-12 

 

4. เมื*อกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุม่  จะปรากฏจอภาพ ดงัรูปจอภาพ SLFMENU-
0006-13 และใหผู้กู้ย้มืรอสถานศกึษาทาํเอกสารใบลงทะเบยีนเรยีน เมื*อผูกู้ก้ดปุม่ OK โปรแกรมจะกลบัสูห่น้าจอหลกั 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-13 

 
6.2 การแก้ไขข้อมลูแบบคาํยืนยนัขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีที*ผู้กู้ยืมต้องการแก้ไขข้อมูลในแบบคํายืนยนัขอกู้ยืม โดยที*สถานศึกษายงัไม่ได้ทําการพิมพ์
เอกสารใบลงทะเบยีนเรยีน ผูกู้ย้มืยงัสามารถทาํการแกไ้ขแบบคาํขอกูย้มืเงนิไดโ้ดยดาํเนินการดงันีG 

 1.  เมื*อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-14 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0006-14 

 
4. คลกิที*ขอ้ความ ปีการศกึษา และภาคเรยีนที*จะยื*นแบบคาํยนืยนั จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-16 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0006-16 
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5. คลิกที*แบบคํายืนยนัขอกู้ยืมเงิน จะปรากฏจอภาพ แบบคํายืนยนัขอกู้ยืมเงินที*ผู้กู้ยืมได้ทําการบนัทึกไว ้     

ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-17 ใหผู้กู้ย้มืทําการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กต้องและ ทําการกดปุ่ม  ระบบ
จะทาํการบนัทกึขอ้มลูที*มกีารแกไ้ขแลว้ในขอ้มลูแบบคาํยนืยนัขอกูย้มืเงนิ 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-17 

.  
6.3 การยกเลิกแบบคาํยืนยนัขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีที*ผูกู้ย้มืตอ้งการยกเลกิแบบคาํขอกูย้มื โดยที*สถานศกึษายงัไม่ไดท้าํการอนุมตัปิระกาศรายชื*อผูม้ ี
สทิธิ cการกูย้มื ผูกู้ย้มืยงัสามารถทาํการยกเลกิแบบคาํขอกูย้มืเงนิไดโ้ดยดาํเนินการดงันีG 

เมื*อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-18 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0006-18 

 
5. คลกิที*ขอ้ความ ปีการศกึษา และภาคเรยีนที*จะยื*นแบบคาํยนืยนั จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-19 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

รปูจอภาพ  SLFMENU-0005-19 
 

6. คลิกที* แบบคํายนืยนัขอกู้ยืมเงิน จะปรากฏจอภาพ แบบคําขอกู้ยืมเงินที*ผู้กู้ยืมได้ทําการบนัทึกไว้ ดงัรูป
จอภาพ SLFMENU-0006-20 

 

รปูจอภาพ  SLFMENU-0006-20 
 

การยกเลกิแบบใหก้ดปุม่  จะปรากฏขอ้ความเตอืน ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-21 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0006-21 
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7. เมื*อยกเลกิแบบเรยีบรอ้ยแลว้ และจะปรากฏขอ้ความเตอืน ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-22 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-22 
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 บทที�  7 
 การสอบถามข้อมูล 
วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

 ผูกู้ย้มืสามารถทาํการตรวจสอบขอ้มูลการกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา โดยขอ้มูลที�สามารถตรวจสอบ
ไดมี้ขอ้มูลดงันีT  

1. ขอ้มลูสถานะการดาํเนินการกูย้มืปจัจุบนัของผูกู้ย้มื 

2. ขอ้มลูผูกู้ย้มื 

ขั �นตอนการดาํเนินการ 

7.1 ข้อมลูสถานะการดาํเนินการกู้ยืมปัจจบุนัของผู้กู้ยืม 

 ผูกู้ย้มืสามารถทาํการตรวจสอบสถานะการดําเนินการกูข้องผูกู้ย้มื ว่าทําการดําเนินการครบตามขั Gนตอนการ
กูย้มืหรอืไม่ โดยดาํเนินการตามขั GนตอนดงันีG 

1.     เมื*อผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-1 

คลกิ ที*ปุม่   ในแถบเมนูดา้นซา้ยจะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-2 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-2 

 
   ระบบจะทําการแสดงขอ้มูล เลขที*บตัรประจําตวัประชาชน, ชื*อ-นามสกุล ของผู้กูย้มื ให้ผูกู้้ยมืทําการ ระบุปี

การศึกษา และภาคเรียนที*ต้องการตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิกที*ปุ่ม  จะแสดงข้อมูลสถานะการ
ลงทะเบยีนขอรหสัผ่าน สถานะการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูกบัสาํนักทะเบยีนราษฎร ์และประเภทผูกู้ร้ายเก่า/ 
รายใหม่ พรอ้มสถานะลาํดบัการดาํเนินการ ณ ปจัจุบนั ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-3 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0007-3 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

 จากรปูจอภาพที* SLFMENU-0007-3 ระบบจะแสดงสถานะดาํเนินการทั Gงสว่นที*เป็นของผูกู้ย้มืและสถานศกึษา 
พรอ้มทั Gงวนัที*ดาํเนินการ สถานะที*เป็นการแสดงว่าผูกู้ย้มืและสถานศกึษาไดด้ําเนินการครบถ้วนแลว้ในภาคการศกึษา
นั Gนๆ  
 
 
7.2 ข้อมลูผูก้ ู้ยืม 

ผูกู้ย้มืสามารถทาํการตรวจสอบขอ้มลูเกี*ยวกบัผูกู้ย้มืในระบบ e-Studentloan โดยดาํเนินการตามขั GนตอนดงันีG 

1.    เมื*อผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-4 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-4 

 
 

2.   คลกิ ที*ปุ่ม    ในแถบเมนูดา้นซา้ยจะปรากฏ ดงัรูปจอภาพ SLFMENU-0007-5
และจะมแีถบขอ้มลูของผูกู้ย้มืใหท้าํการเลอืกขอ้มลูของ ใบคาํขอกูย้มืเงนิ/ใบยนืยนัการกูย้มืเงนิ ขอ้มลูสญัญา ขอ้มูลการ
ลงทะเบยีน ประวตักิารเปลี*ยนชื*อ – สกุล และ ที*อยู่ของผูกู้ย้มื  
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รปูจอภาพ SLFMENU-0007-5 

 
   ทาํการคลกิที* ใบคาํขอกู ้/ ใบยนืยนัการขอกูย้มืเงนิ ระบบจะแสดงขอ้มูลประวตักิารยื*น ใบคําขอกู ้/ ใบยนืยนั

การขอกูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-6 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-6 

 ทําการคลิกที* สญัญา ระบบจะแสดงข้อมูลประวตัิการยื*นข้อมูลสญัญากู้ยืมเงินของผู้กู้ยืม ดงัรูปจอภาพ 
SLFMENU-0007-7 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-7 
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ทําการคลกิที* ลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อมูลประวตัิการยื*นข้อมูลการลงทะเบียนขอกู้ยืม ดงัรูปจอภาพ 
SLFMENU-0007-8 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-8 

 
ทําการคลกิที* การเปลี*ยนแปลง ชื*อ-นามสกุล ระบบจะแสดงขอ้มูลประวตักิารเปลี*ยนแปลง ชื*อ นามสกุล ดงัรูป

จอภาพ SLFMENU-0007-9 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-9 

 
7. ทาํการคลกิที* ที*อยู่ ระบบจะแสดงขอ้มลูที*อยู่ของผูกู้ย้มื ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-10 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-10 
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 บทที�  8 
 การแก้ไขข้อมูล 
วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

 ผูกู้ย้มืสามารถทาํการแกไ้ขขอ้มลูที*เกี*ยวกบัระบบ e-Studentloan โดยขอ้มลูที*สามารถแกไ้ขไดม้ขีอ้มลูดงันีG 

ขอ้มลู อเีมลแ์อดเดรส ( Email Address ) ของผูกู้ย้มื 

ขอ้มลู รหสัผ่านการเขา้สูร่ะบบของผูกู้ย้มื 

ขั �นตอนการดาํเนินการ 

8.1 การแก้ไขข้อมลู อีเมลแ์อดเดรส ( Email Address ) ของผูก้ ู้ยืม 

ผูกู้ย้มืสามารถทาํการแกไ้ขขอ้มลู อเีมลแ์อดเดรส ( Email Address ) ของผูกู้ย้มืโดยดาํเนินการตามขั GนตอนดงันีG 

1.    เมื*อผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-1 
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2.    คลิก ที*ปุ่ม    ในแถบเมนูด้านซ้าย จะปรากฏจอภาพให้ทําการแก้ไขอีเมล ์        
โดยระบบจะแสดงขอ้มลูอเีมล ์ณ ปจัจุบนั ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-2  
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-2 

 

3.    ระบุ อเีมล ์ที*ตอ้งการเปลี*ยน แลว้คลกิที*ปุม่  ระบบจะทาํการเปลี*ยนแปลงขอ้มูลอเีมลข์อง
ผูกู้ย้มืใหม่ตามที*ผูกู้ย้มืไดร้ะบุไว ้และแจง้ผลการเปลี*ยนแปลงดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-3 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-3 

 
 

8.2 การแก้ไขรหสัผ่าน ของผูก้ ู้ยืม 

ผูกู้ย้มืสามารถทาํการแกไ้ขขอ้มลูรหสัผ่านที*ใชใ้นการเขา้สูร่ะบบของผูกู้ย้มืโดยดาํเนินการตามขั GนตอนดงันีG 

1.    เมื*อผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-4 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0008-4 

 

 2.   ทาํการคลกิที*ปุม่     ในแถบเมนูดา้นซา้ย จะปรากฏจอภาพใหท้าํการแกไ้ข 
อเีมล ์โดยระบบจะแสดงขอ้มลูอเีมล ์ณ ปจัจบุนั ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-5 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-5 

 
3.   ทําการระบุรหสัผ่านปจัจุบนัในช่องรหสัผ่านเดมิ และทําการระบุรหสัผ่านใหม่ที*ต้องการเปลี*ยน ในช่อง

รหสัผ่านใหม่ และยนืยนัรหสัผ่านใหม่ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-6 และทําการกดปุ่ม  ระบบจะ
ทําการแก้ไขรหสัผ่านผู้กู้ใหม่ตามที*ผู้กู้ระบุไว้ และแจ้งผลการเปลี*ยนรหสัผ่านดงัรูปจอภาพ รูปจอภาพ SLFMENU-
0008-7 
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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-6 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-7 
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บทที�  9 
 การ Reset รหสัผา่น 
วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

 ผูกู้ย้มืสามารถทาํการ Reset รหสัผ่านในกรณีที*ผูกู้ย้มืลมืรหสัผ่านในระบบ e-Studentloan  

ขั �นตอนการดาํเนินการ 

 9.1  จากหน้าจอ Login เขา้สูร่ะบบสาํหรบัผูกู้ย้มื ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-1 ใหผู้กู้ย้มืคลกิที*ปุม่ 

  ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0009-2 จากนั Gนจะปรากฏหน้าจอดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0009-3 
 

 
ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0009-1 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0009-2 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0009-3 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื*อการศกึษา (กยศ.)  60 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับผูกู้ย้มื 

8.2  ใหผู้กู้ย้มืทาํการระบขุอ้มลูเลขประจาํตวัประชาชน คาํนําหน้าชื*อ ชื*อ นามสกุล วนัเดอืนปีเกดิ ของผูกู้เ้อง
จากนั Gนใหผู้กู้ย้มืทาํการระบุเลขบตัรประจาํตวัประชาชนของบดิา หรอืมารดา (หากผูกู้ย้มืเคยทาํสญัญากูย้มืเงนิในระบบ 
e-Studentloan มาก่อนผูกู้ย้มืสามารถระบุเลขที*บญัชธีนาคารได)้ เมื*อระบุครบเรยีบรอ้ยแลว้ใหผู้กู้ย้มืคลกิที*ปุม่ 

 จากนัTนระบบจะทาํการแสดงรหสัผา่นใหม่ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0009-4 
  

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0009-4 

 
8.3  เมื*อผูกู้ย้มืไดร้หสัผ่านใหมม่าแลว้ใหผู้กู้ย้มืทาํการ Login เขา้ระบบ e-Studentloan ใหม่อกีครั Gงในการระบุ

นั Gนใหผู้กู้ย้มืทาํการระบุรหสัผ่านตามที*ระบบไดท้าํการแจง้ไวใ้นขั Gนตอนการ Reset รหสัผ่านดงัรปูจอภาพ SLFMENU-
0009-5 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0009-5 

 
 
 


