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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

บทนํา  
ขั้นตอนการกูยืมของผูกูยืมในระบบ e-Studentloan 

 
ข้ันตอนการทํางานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผูกูรายใหม และผูกูรายเกาท่ียังไมเคยเขามาทําการ

ขอรหัสผานในระบบ e-Studentloan  ของภาคเรียนท่ี 1 ในแตละปการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกูยืมทําการ Register เพ่ือรับรหัสผานในระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมทําการย่ืนแบบคําขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมรอสถานศึกษานัดสัมภาษณ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม  
และประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิกูยืมเงิน กยศ. 

 

ผูกูยืมที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนฯ จะตองเปดบัญชีออมทรัพยกับทาง  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เทานั้น 

ผูกูยืมทําการบันทึกสัญญากูยืมผานระบบ e-Studentloan  
และทําการพิมพสัญญากูยืม และใหผูเก่ียวของลงนามพรอมกับจัดเตรียมเอกสารประกอบ

สัญญากูยืมสงใหกับทางสถานศึกษา 

ผูกูยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคา

เลาเรียน คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ ที่สถานศึกษาเปนผูจัดทํา 

เริ่มตน 

END 
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ข้ันตอนการทํางานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผูกูรายใหม และผูกูรายเกาท่ีมีรหัสผานแลว และมี

การยายสถานศึกษา หรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษาในระบบ e-Studentloan ของภาคเรียนท่ี 

1 ในแตละปการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูกูยืมทําการย่ืนแบบคําขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมรอสถานศึกษานัดสัมภาษณ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม  
และประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิกูยืมเงิน กยศ. 

ผูกูยืมที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนฯ จะตองเปดบัญชีออมทรัพยกับทาง  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เทานั้น 

 

ผูกูยืมทําการบันทึกสัญญากูยืมผานระบบ e-Studentloan  
และทําการพิมพสัญญากูยืมใหผูเก่ียวของลงนามพรอมกับจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา

กูยืมสงใหกับทางสถานศึกษา 

ผูกูยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคา

เลาเรียน คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ ที่สถานศึกษาเปนผูจัดทํา 

เริ่มตน 

END 
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ข้ันตอนการทํางานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผูกูรายเกาท่ีมีรหัสผานแลว และไมมีการยาย

สถานศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา ของภาคเรียนท่ี 1 ในแตละปการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผูกูยืมทําการย่ืนแบบคํายืนยันขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมรอสถานศึกษานัดสัมภาษณ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม  
และประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิกูยืมเงิน กยศ. 

 

ผูกูยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคา

เลาเรียน คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ ที่สถานศึกษาเปนผูจัดทํา 

 

เริ่มตน 

END 
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ข้ันตอนการทํางานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผูกูรายใหม และผูกูรายเกาในระบบ              

e-Studentloan ของภาคเรียนท่ี 2 และ 3 ในแตละปการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

ผูกูยืมทําการย่ืนแบบคํายืนยันผานระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคา

เลาเรียน คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ ที่สถานศึกษาเปนผูจัดทํา 

 

เริ่มตน 

END 
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การกูยืมเงิน กยศ. ผานระบบ e-Studentloan (ภาพรวม) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผูกูยืมทําการ Register เพ่ือรับรหัสผานในระบบ e-Studentloan 

ผูกูยืมทําการย่ืน แบบคําขอกูยืม/แบบยืนยันการกูยืม 

สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม  

สถานศึกษาทําการบันทึกกรอบวงเงินกูทั้งป (โดยระบุแยกแตละภาคการศึกษา) ผานระบบ e-Studentloan  

สถานศึกษาทําการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิกูยืมเงินกองทุนฯ ผานระบบ e-Studentloan   

ผูกูยืมทําการบันทึกและพิมพเอกสารสัญญากูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan  
และนําสงเอกสารที่ไดลงนามแลวใหสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตอง 

สถานศึกษาทําการยืนยันการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบ ผานระบบ  e-Studentloan 

สถานศึกษาทําการบันทึกขอมูลและพิมพแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคา

ครองชีพของภาคเรียนที่ผูกูกําลังจะศึกษาให ผูกูยืม กับ ผูมีอํานาจกระทําแทนสถานศึกษาตรวจสอบยอดเงินกูและลงนาม 

สถานศึกษาตรวจสอบและทําการยืนยันขอมูล แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน  
คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 

เริ่มตน 

END 

ผูกูยืมไดรับเงินคาครองชีพเปนรายเดือนโดยเงินโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูกู 

ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกูเงินที่สถานศึกษาสงมา ถูกตองแลวจึงโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายเก่ียวเนื่อง  
เขาบัญชีธนาคารของสถานศึกษา 

* 

* 

* 

* 

* 

หมายเหตุ : สําหรับภาคการศึกษาตอไป ผูกูยืมและสถานศึกษาจะดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย   *  เทานั้น 
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 บทท่ี 1 

 การ ลงทะเบียนขอรหัสผาน 
 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมที่เขาสูระบบ e-Studentloan เปนคร้ังแรก จะตองทําการลงทะเบียนขอรหัสผานเพื่อใชในการดําเนินการ

กูยืมเงินตามขั้นตอนตาง ๆ ของระบบ e-Studentloan 

  

การเขาสูระบบ e-Studentloan 

 เมื่อเขาระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-1 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-1 
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ขั้นตอนการดําเนินการลงทะเบียนขอรหัสผาน  

1. จากรูปจอภาพ SLFMENU-0001-1 คลิกที่ปุม   จะปรากฎจอภาพ ใหผูกูยืมทํา

การกรอกขอมูลบุคคล ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-2 

 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-2 

 

2. ผูกูยืมทําการกรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปเกิด และ อีเมล ตามรูปแบบที่

หนาจอที่กําหนดไว ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-3 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-3 
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3. เมื่อผูกูยืมทําการกรอกขอมูลบุคคลครบถวนแลว ใหคลิกที่ปุม    

4. ระบบจะทําการแสดงหนาจอใหผูกูยืมทําการกําหนด รหัสผาน เพื่อใชในการดําเนินการเขาสูระบบ และ

กําหนดคําถามกันลืม และคําตอบ เพื่อใชในกรณีที่ผูกูยืมลืมรหัสผาน   

 การกําหนดรหัสผาน ผูกูยืมจะตองกรอกขอมูลเปนตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ อยางนอยจํานวน   

6 หลัก และในสวนของการกรอกขอมูลคําถามกันลืมรหัสผาน ระบบจะแสดงขอมูลคําถามกันลืม ใหผูกูยืมเลือก เชน     

“สีที่ชอบ” โดยผูกูยืมจะตองทําการเลือกคําถามและระบุคําตอบ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-4 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-4 

  

5.  เมื่อผูกูยืมทําการกําหนดรหัสผาน กําหนดคําถามกันลืมรหัสผานแลว คลิกที่ปุม  จะ

ปรากฎจอภาพ ใหผูกูยืมทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบุคคลที่ผูกูยืมไดระบุไว ดังรูปจอภาพ SLFMENU-

0001-5  ถาขอมูลบุคคลของผูกูยืมถูกตอง ใหกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอการลงทะเบียนขอ

รหัสผานลวงหนาดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-6  ใหผูกูยืมทําการระบุขอมูลจากน้ันกดปุม 

จากน้ันระบบจะแสดงผลหนาจอดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-7 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-5 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-6 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-7 

 

 จากรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-7 ระบบจะแสดงขอความแจงผลวาผูกูยืมไดดําเนินการลงทะเบียนขอ

รหัสผานเรียบรอยแลว โดยระบบจะทําการสงขอมูลบุคคลของผูกูยืมตรวจสอบความถูกตองกับสํานักทะเบียนราษฎร 

กรมการปกครอง เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบุคคล โดยผูกูยืมจะตองทําการเขาสูระบบ                      

e-Studentloan อีกคร้ังในวันถัดไป เพื่อดําเนินการยื่นแบบคําขอกูยืมในขั้นตอนตอไป 
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บทท่ี  2 

 การเขาสูระบบงาน 
วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมที่ดําเนินการลงทะเบียนขอรหัสผานแลว จะตองทําการเขาสูระบบ  e-Studentlon เพื่อดําเนินตาม

ขั้นตอนการกูยืมเงินในระบบ e-Studentloan 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ  

1.   จากรูปจอภาพที่ SLFMENU-0002-1  ใหผูกูยืมทําการคลิกที่ปุม   จะแสดง

หนาจอใหทําการ Login เขาสูระบบ ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0002-2 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0002-1 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0002-2 

 

 ผูกูยืมจะตองทําการระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูยืม และระบุรหัสผานที่ผูกูยืมไดทําการกําหนดไว

ในขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผาน และทําการคลิกที่ปุม   เพื่อดําเนินการเขาสูระบบงาน 

 

 2.  ในการ Login เขาสูระบบคร้ังแรก ระบบจะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบุคคลที่ผูกูยืมไดทําการระบุไว 

กับขอมูลของ สํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ในกรณีที่การตรวจสอบขอมูล ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปเกิด     

ของผูกูยืมไมถูกตอง ระบบจะทําการแสดงหนาจอแจงเตือนใหผูกูยืมทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง ดังรูปจอภาพ 

SLFMENU-0002-3 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0002-3 

 

3. ผูกูยืมตองทําการตรวจสอบความถูกตองของ ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปเกิด โดยตรวจสอบจากขอมูล

ในระบบ กับเอกสารขอมูลบุคคลของผูกูยืม เชน บัตรประจําตัวประชาชน จะตองตรงกัน ใหผูกูทําการแกไขขอมูลให

ถูกตอง เมื่อทําการแกไขเรียบรอยแลว คลิกที่ปุม  จะปรากฎ ขอความแจงผลการตรวจสอบ            

หากขอมูลถูกตองแลว ระบบจะทําการปรับปรุงขอมูล และแจงใหผูกูยืมเขาสูระบบใหมอีกคร้ัง ดังรูปจอภาพ 

SLFMENU-0002-4 
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** หมายเหตุ **  หากผูกูยืมทําการตรวจสอบ และแกไขขอมูลแลวยังไมสามารถทําการยืนยันลงทะเบียนได 

เน่ืองจากขอมูลของสํานักงานทะเบียนราษฎรไมถูกตอง ผูกูยืมจะตองไปติดตอกับทางสํานักงานเขตเพื่อแกไขขอมูล

ของผูกูยืมใหถูกตองสมบูรณ และหลังจากที่ผูกูยืมทําการแจงแกไขขอมูลกับทางสํานักงานเขตแลวอยางนอย 1 วันทํา

การ ผูกูยืมจะตองติดตอมายังกองทุนฯ ที่ศูนยสายใจ กยศ. เบอรโทรศัพท 0-2610-4888 เพื่อใหกองทุนฯ สงขอมูลไป

ตรวจสอบกับสํานักงานทะเบียนราษฎรอีกคร้ัง  

 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0002-4 

 

4. สําหรับผูกูยืม ที่ทําการเขาสูระบบงานแลว ผลการตรวจสอบขอมูลถูกตอง จะแสดงขั้นตอนการ

ทํางานตอไป ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0002-5 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0002-5 

 

 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 13 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

บทท่ี  3 

 แบบคําขอกูยืมเงิน  
 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมจะตองทําการบันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน เพื่อเปนการแจงความประสงคขอทําการกูยืมเงินผานระบบ    

e-Studentlon กับทางสถานศึกษาที่ผูกูยืมตองการยื่นขอกูยืมเงิน 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

 

3.1 การบันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน 

1.  เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-1 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-1 

 

2. คลิกที่ขอความ ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1 จะปรากฎดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-2 
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รูปจอภาพ  SLFMENU-0003-2 

 

3. คลิกที่ แบบคําขอกูยืมเงิน จะปรากฎจอภาพ ใหผูกูยืมทําการระบุขอมูลของสถานศึกษาที่ตองการกูยืมโดยทํา

การระบุชื่อสถานศึกษา และกดปุมคนหา ระบบจะทําการแสดง ระดับการศึกษาที่เปดสอนในสถานศึกษาน้ันๆ ใหทํา

การเลือกระดับการศึกษา ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-3 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-3 

 

4. เมื่อผูกูทําการเลือกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่ปุม  จะปรากฎจอภาพแบบคําขอกูยืมเงิน  ดังรูป

จอภาพ SLFMENU-0003-4 ผูกูยืมทําการระบุรายละเอียดตางๆ  
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รูปจอภาพ SLFMENU-0003-4 

. 
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5. ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูลแบบคําขอกูยืม โดยขอมูลจะแบงเปน 5 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลสถานศึกษา  

ระบบจะทําการแสดงขอมูลสถานศึกษาที่ผูกูยืมไดทําการแจงยื่นขอกู ผูกูยืมจะตองระบุขอมูลรายละเอียด

เก่ียวกับขอมูลสถานศึกษา คณะ สาขาวิชา โดยแบงตามระดับการศึกษาดังน้ี 

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ระดับชั้นปที่ตองการขอกูยืม ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-5 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-5 

 

1.2 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ประเภทวิชา ระดับชั้นปที่ตองการขอกูยืม หลักสูตร และระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-6 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-6 

 

1.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. และ ปวท.) 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ประเภทวิชา ระดับชั้นปที่ตองการขอกูยืม หลักสูตร และระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-7 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-7 

 

1.4 ระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรี 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ระดับการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรการเรียนการสอน และระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-8 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0003-8 

 

สวนที่ 2 ขอมูลบุคคล  

ระบบจะทําการแสดงขอมูล  เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปเกิด ทีอยูตามทะเบียนบาน ตาม

ขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ผูกูยืมจะตองทําการระบุ  รหัสนักศึกษา เบอรโทรศัพทที่สามารถ

ติดตอได และทําการเลือกสถานะการกูยืม ในขอที่ 2.8 ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-9 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-9 

 

สวนที่ 3 ขอมูลบิดา มารดาหรือผูปกครอง  

ผูกูยืมจะตองระบุขอมูล อาชีพ บิดา มารดา รายไดครอบครัวตอป และจํานวนพี่นองที่กําลังศึกษาอยู        

(ไมรวมตัวผูกูยืมเอง) ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-10 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-10 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

สวนที่ 4 ความประสงคขอกูยืม  

ผูกูยืมตองทําการเลือกขอมูลความประสงคขอกูยืมในปการศึกษาน้ี โดยระบบแบงเปนสวนของ คาเลาเรียน 

คาใชจายเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ (เงินที่ผูกูยืมจะไดรับทุกเดือน โดยจะโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย

ของผูกูยืม) ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-11 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-11 

 

สวนที่ 5 เงื่อนไขในการโอนเงินฝานบัญชีธนาคาร  

ผูกูยืมจะตองคลิกเลือกการโอนเงินวาจะประสงคใหโอนเงินผานบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และหากผูกูยืมที่นับถือศาสนาอิสลามมีความประสงคจะทําสัญญาตามหลักศาสนา

อิสลามก็ใหเลือก ทานประสงคจะทําสัญยาตามหลักศาสนาอิสลาม ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-12 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-12 

 

สวนที่ 6 รับเงื่อนไขทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 

ในกรณีที่ผูกูยืมมีความประสงคที่จะทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลามในสวนที่ 5 ผูกูยืมจะตองคลิกเพื่อยอมรับ

เงื่อนไขในการทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลามในสวนน้ีดวย ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-13 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-13 

 

สวนที่ 7 คํายืนยัน  

ผูกูยืมจะตองทําการยืนยันความถูกตองของขอมูลตามที่ผูกูยืมไดมีการระบุไวขางตน และผูกูยืมยอมรับ

เงื่อนไขในการพิจารณาเงินกูยืมเพื่อการศึกษาตามหลักเกณฑที่กองทุนฯ กําหนด ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0003-14 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-14 

 

6. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม  จะปราก ฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-15 

ระบบจะแจงสถานะการบันทึกแบบคําขอกูยืมเรียบรอยแลว ใหผูกูยืมรอสถานศึกษาคัดเลือก และทําการประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธิ์ขอกูยืม เมื่อผูกูกดปุม OK โปรแกรมจะกลับสูหนาจอหลัก  ผูกูยืมสามารถตรวจสอบผลวามีสิทธิกูยืมเงิน กยศ. 

ไดจากระบบ e-Studentloan หรือติดตอสถานศึกษาที่ทานยื่นขอกูยืม 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 19 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-15 

 

3.2 การแกไขขอมูลแบบคําขอกูยืมเงิน 

 ในกรณีที่ผูกูยืมตองการแกไขขอมูลในแบบคําขอกูยืม โดยที่สถานศึกษายังไมไดทําการอนุมัติประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืม ผูกูยืมยังสามารถทําการแกไขแบบคําขอกูยืมเงินไดโดยดําเนินการดังน้ี 

1. เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-16 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-16 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 20 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

2. คลิกที่ขอความ ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1 จะปรากฎดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-17 

 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0003-17 

 

3. คลิกที่ แบบคําขอกูยืมเงิน  จะปรากฎจอภาพ แบบคําขอกูยืมเงินที่ผูกูยืมไดทําการบันทึกไว ดังรูปจอภาพ 

SLFMENU-0003-18 ใหผูกูยืมทําการแกไขขอมูลใหถูกตองและทําการกดปุม  ระบบจะทําการบันทึก

ขอมูลที่มีการแกไขแลวในขอมูลแบบคําขอกูยืมเงิน 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 21 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-18 

.  

 

 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 22 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

3.3 การยกเลิกแบบคําขอกูยืมเงิน 

 ในกรณีที่ผูกูยืมตองการยกเลิกแบบคําขอกูยืม โดยที่สถานศึกษายังไมไดทําการอนุมัติประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์การกูยืม ผูกูยืมยังสามารถทําการยกเลิกแบบคําขอกูยืมเงินไดโดยดําเนินการดังน้ี 

1. เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-19 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0003-19 

 

2. คลิกที่ขอความ ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1 จะปรากฎดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-20 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0003-20 

 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 23 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

3. คลิกที่ แบบคําขอกูยืมเงิน  จะปรากฎจอภาพ แบบคําขอกูยืมเงินที่ผูกูยืมไดทําการบันทึกไว ดังรูปจอภาพ 

SLFMENU-0003-21 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0003-21 

 

การยกเลิกแบบใหกดปุม  จะปรากฎขอความเตือน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-22 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 24 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 

 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0003-22 

 

4. เมื่อยกเลิกแบบเรียบรอยแลว และจะปรากฏขอความเตือน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0003-23 

 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0003-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 25 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

บทท่ี  4 

 สัญญากูยืมเงิน 
 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมที่ไดรับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์จากสถานศึกษาแลว ผูกูยืมจะตองเขาสูระบบเพื่อทําการ

บันทึกสัญญากูยืม และทําการพิมพเอกสารสัญญาพรอมเอกสารแนบสงใหสถานศึกษา 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

4.1 การบันทึกสัญญากูยืมเงิน 

1.  เมื่อผูกูยืมทําการ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0004-1 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-1 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 26 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

2.  คลิกที่ขอความ ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1 จะปรากฎดังรูปจอภาพ SLFMENU-0004-2 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-2 

 

ในรูปที่ SLFMENU-0004-2 จะแสดงขอความแสดงความยินดีกับผูกูยืมที่ไดรับสิทธิ์ในการกูยืม พรอมทั้งแจง

ใหผูกูยืมทําการเปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได กอนที่จะดําเนินการทําสัญญากูยืมเงิน ซ่ึงถา        

ผูกูยืมเคยเปนผูกูยืมเกาและมีการเปดบัญชีไวอยูแลวใหทําการกดปุม   เพื่อดําเนินการใน

ขั้นตอนตอไป  

 

3. ระบบจะทําการแสดงหนาจอรายละเอียดเพิ่มเติมในการทําสัญญากูยืมเงิน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0004-3 

เมื่อผูกูยืมไดรับทราบรายละเอียดดังกลาวแลว ใหทําการคลิกที่คําวาทําสัญญา เพื่อทําการกรอกรายละเอียดในการทํา

สัญญา 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 27 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-3 

 

4.  ระบบจะทําการแสดงหนาจอการบันทึกรายละเอียด สัญญากูยืมเงิน สัญญาค้ําประกัน แล ะหนังสือใหความ

ยินยอม กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0004-4 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 28 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
 รูปจอภาพ SLFMENU-0004-4 

  

  โดยขอมูลที่ผูกูยืมจะตองทําการบันทึกขอมูลสัญญา แบงไดเปน 5 สวนดังน้ี 
 

สวนที่ 1  สวนของขอมูลผูกูยืม 

 ระบบจะทําการแสดงขอมูลบุคคลของผูกูยืม ตามขอมูลบุคคลของสํานักทะเบียนราษฎรหรือกรมการปกครอง 

ในสวนของ ชื่อ -นามสกุล เพศ วันเดือนปเกิด อายุ และที่อยูตามทะเบียนบาน โดยผูกูยืมไมตองทําการกรอกขอมูลใน

สวนน้ี ดังรูปหนาจอที่ รูปจอภาพ SLFMENU-0004-5 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-5 

 

 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 29 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 

สวนที่ 2 สวนของขอมูลสถานศึกษา 

ระบบจะทําการแสดงขอมูลของสถานศึกษาที่ผูกูยืมไดทําการยื่นใบคําขอกูยืมเงิน ผูกูยืมไมตองทําการกรอก

ขอมูลในสวนน้ี ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0004-6 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-6 

 

สวนที่ 3 สวนของขอมูลผูค้ําประกัน  

 ผูกูยืมตองทําการบันทึกขอมูลผูค้ําประกัน โดยการบันทึกขอมูล เลขประจําตัว ประชาชน ผูค้ําประกัน              

ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ (อายุของผูคํ้าประกันจะตองไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ) ที่อยูของผูค้ําประกัน เบอรโทรศัพท 

และเลือกความสัมพันธระหวางผูกูยืม และ ผูค้ําประกัน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0004-7 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-7 

  

ในขอมูลสวนที่ 3 วิธีการบันทึกขอมูล ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย ใหผูกูยืมทําการกดปุม  

หลังขอมูลตําบล หรือ อําเภอ ระบบจะทําการแสดงหนาจอการคนหาชื่อ ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย โดยให           

ผูกูยืมทําการระบุ ตําบล หรือ อําเภอที่ตองการคนหา และกดปุม  จะปรากฎขอมูลที่คนหาดัง  รูปจอภาพ 

SLFMENU-0004-8 ใหคลิกเลือกขอมูลที่ถูกตอง ระบบก็จะทําการระบุขอมูล ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณียให 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-8 
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สวนที่ 4 สวนของขอมูลผูแทนโดยชอบธรรม 

  ในกรณีที่ผูกูยืมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หรืออายุยังไมถึง 20 ปบริบูรณ จะตองทําการบันทึกขอมูล

ผูแทนโดยชอบธรรม ซ่ึงระบบจะมีตัวเลือกเพื่อชวยในการบันทึกขอมูลอยู 2 ประเภท คือ ผูแทนโดยชอบธรรมเปน

บุคคลเดียวกับผูค้ําประกัน หรือ ผูแทนโดยชอบธรรมไมไดเปนบุคคลเดียวกับผูค้ําประกัน 

ถาผูกูยืมเลือก ผูแทนโดยชอบธรรมเปนบุคคลเดียวกับผูค้ําประกัน ระบบจะทําการดึงขอมูลผูค้ําประกันมาระบุให แตถา

ผูกูยืมเลือกวา ผูแทนโดยชอบธรรม ไมไดเปนบุคคลเดียวกับผูค้ําประกัน ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูลผูแทนโดยชอบ

ธรรมเอง ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0004-9 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-9 

 

สวนที่ 5 สวนของขอมูลบัญชีธนาคาร และเลขที่บัญชีธนาคาร 

ผูกูยืมที่ไดทําการเปดบัญชีธนาคารออมทรัพยกับธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแหงประเทศ

ไทยแลว จะตองทําการกรอกขอมูลของเลขที่บัญชีธนาคารดังรูปจอภาพ SLFMENU-0004-10 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-10 

 

การระบุขอมูลเลขที่บัญชีธนาคารใหกรอกขอมูลเปนตัวเลขจํานวน 10 หลักโดยไมตองมีเครืองหมาย  - 

 

5.  เมื่อผูกูยืมไดทําการกรอกรายละเอียดของสัญญาถูกตองสมบูรณแลวใหผูกูยืมทําการกดปุม 

 โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ความถูกตองของเลขที่บัญชีธนาคารและชื่อ

บัญชีธนาคาร กอนจะทําการบันทึก โดยระบบจะทําการตรวจสอบเลขที่บัญชีกอนวาถูกตองหรือไม หากไมถูกตองจะ

แสดงขอความ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0004-11 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-11 
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ผูกูยืมจะตองตรวจสอบกอนวา กรอกเลขที่บัญชีถูกตองหรือไม หากไมถูกตองใหทําการกรอกใหมอีกคร้ัง แต

ถาตรวจสอบแลวถูกตอง แตยังไมสามารถบันทึกได หรือมีสถานะวาบัญชีถูกปด ใหทําการติดตอธนาคารเพื่อตรวจสอบ

สถานะของบัญชีธนาคารอีกคร้ัง 

 สําหรับผูกูยืมที่ทําการกรอกขอมูลเลขที่บัญชีถูกตอง ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลชื่อบัญชีวาเปนของผูกูยืม

จริงหรือไม ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0004-12 ถาผูกูยืมทําการคลิกปุม  ระบบจะแสดงผลการบันทึก

รายละเอียดสัญญาฯ ของผูกูยืม รูปจอภาพที่ SLFMENU-0004-13 ใหคลิกปุม  จากน้ันระบบจะทําการ

แสดงชื่อบัญชี และชื่อสาขาธนาคารดังรูปที่ SLFMENU-0004-14 

 

 
รูปจอภาพที่ SLFMENU-0004-12 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-13 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-14 

 

6.  ระบบจะแสดงผลการบันทึกขอมูลสัญญาเรียบรอยแลว ใหทําการกดปุม ok ใหผูกูยืมเล่ือนหนาจอดู

ดานลางจะปรากฎปุมพิมพสัญญาดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0004-15 ใหทําการกดปุม  

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-15 
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7.  ระบบจะแสดงหนาจอของสัญญากูยืมเงิน ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0004-16 พรอมทั้งแสดงขอความ

กลางหนาจอ ดังรูปที่ SLFMENU-0004-17 ดังน้ี 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-16 
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รูปจอภาพ  SLFMENU-0004-17 

 

4.2 การพิมพสัญญากูยืมเงิน 

1.  ผูกูยืมทําการตรวจสอบความถูกตองของสัญญาอีกคร้ัง หากยังไมถูกตองสามารถทําการแกไขไดโดยการ

กลับมาที่หนาจอการบันทึกสัญญาอีกคร้ัง เพื่อทําการแกไขและบันทึกขอมูลใหม แตถาขอมูลถูกตอง ใหทําการพิมพสัญญา

โดยใหพิมพจากเมนู  Print ในโปรแกรม Internet explorer ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0004-18 โดยผูกูยืมสามารถ

พิมพเอกสารในรูปแบบสีขาว/ดําได แตตองใหเอกสารมีความชัดเจน  และเอกสารสัญญา  1 ฉบับ จะมี 2 หนา คือ สวน

ของรายละเอียดขอมูลผูกูยืม และรายละเอียดเพิ่มเติมในการทําสัญญา เมื่อทําการพิมพแลว ใหทําการแนบเอกสารที่ใช

ในการสงสัญญา พรอมกับดําเนินการลงลายมือชื่อ และสงใหสถานศึกษาทําการตรวจสอบตอไป 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-18 

 

 หากผูกูยืมทําการพิมพเอกสารสัญญาแลว เอกสารเกิน 2 หนา ใหผูกูยืมทําการปรับวิธีก้ันซาย -ขวา

ขอบกระดาษในโปรแกรม Internet Explorer โดยทําการคลิกที่เมนู File  Page Setup.. ดังรูปจอภาพที่ 

SLFMENU-0004-19 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0004-19 

  

จะปรากฎหนาจอใหทําการปรับคา  ใหทําการกําหนดคา  ในสวนของ Margins(millimeters) ให ชอง Left : 

,Right : ,Top : ,Bottom : ใหมีคาเปน 0 ในชอง Header และ Footer ถามีขอมูลอยูใหทําการลบขอมูลใหเปนคาวาง  

ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0004-20 แลวทําการกดปุม    แลวใหทําการพิมพเอกสารสัญญากูยืมเงิน

ใหมอีกคร้ัง  

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0004-20 
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บทท่ี  5 

 แบบคํา ยืนยันขอกูยืมเงิน 
 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมจะตองทําการบันทึกแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน เพื่อเปนการแจงความประสงคขอยืนยันทําการ

กูยืมเงินผานระบบ e-Studentlon ตอสําหรับผูกูยืมตอเน่ืองที่ไมเปล่ียนระดับการศึกษา หรือยายสถานศึกษา กับทาง

สถานศึกษาที่ผูกูยืมตองการยื่นขอกูยืมเงิน 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

 

5.1 การบันทึกแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน 

1.  เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-1 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-1 
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2. คลิกที่ขอความ ปการศึกษา และ ภาคเรียนที่จะยื่นแบบคํายืนยัน จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-2 

 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0005-2 
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3.  ระบบจะปรากฎจอภาพแบบคําขอกูยืมเงิน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-3 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-3 

. 

4.  ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูลแบบคําขอกูยืม โดยขอมูลจะแบงเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลสถานศึกษา  

ระบบจะทําการแสดงขอมูลสถานศึกษาที่ผูกูยืมไดทําการแจงยื่นขอกู ผูกูยืมจะตองระบุขอมูลรายละเอียด

เก่ียวกับขอมูลสถานศึกษา คณะ สาขาวิชา โดยแบงตามระดับการศึกษาดังน้ี 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ระดับชั้นปที่ตองการขอกูยืม ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0005-4 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0005-4 

 

- ระดับอาชีวศึกษา ( ปวช. ) 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ประเภทวิชา ระดับชั้นปที่ตองการขอกูยืม หลักสูตร และระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0005-5 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-5 

 

- ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. และ ปวท.) 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ประเภทวิชา ระดับชั้นปที่ตองการขอกูยืม หลักสูตร และระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0005-6 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-6 

 

- ระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรี 

 ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ระดับการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรการเรียนการสอน และระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0005-7 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-7 
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สวนที่ 2 ขอมูลบุคคล  

ระบบจะทําการแสดงขอมูล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปเกิด ทีอยูตามทะเบียนบาน ตาม

ขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ผูกูยืมจะตองทําการระบุ รหัสนักศึกษา เบอรโทรศัพทที่ติดตอได 

และ ทําการเลือกสถานะการกูยืม ในขอที่ 2.8 ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0005-8 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-8 

 

สวนที่ 3 ความประสงคขอกูยืม  

ผูกูยืมตองทําการเลือกขอมูลความประสงคขอกูยืมในปการศึกษาน้ี  แตในกรณีที่เปนภาคเรียนที่ 2 หรือ 3 

ระบบจะทําการแสดงขอมูลความประสงคขอกูจากขอมูล แบบคําขอกูยืม ในภาคเรียนทื่ 1 โดยระบบแบงเปนสวนของ 

คาเลาเรียน คาใชจายเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ(เงินที่ผูกูยืมจะไดรับทุกเดือน โดยจะโอนเขาบัญชี

ธนาคารกรุงไทยของผูกูยืม) ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0005-9 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-9 

 

สวนที่ 4 เงื่อนไขในการโอนเงินผานบัญชีธนาคาร 

ระบบจะทําการแสดงขอมูลเงื่อนไขการโอนเงินผานบัญชีธนาคารตามขอมูลที่ไดมีการบันทึกไวในแบบคําขอ

กูยืมเงิน ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0005-10 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-10 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 40 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

สวนที่ 5 เงื่อนไขทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 

ระบบจะทําการแสดงขอมูลเงื่อนไขทําสัญญาตามหลักศาสนาอิสลามตามขอมูลที่ไดมีการบันทึกไวในแบบคํา

ขอกูยืมเงิน ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0005-11 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-11 

 

สวนที่ 6 คํายืนยัน  

ผูกูยืมจะตองคลิกเลือกปุมยอมรับเงื่อนไขการกรอกขอมูลแบบคําขอกู ยืมเงิน ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-

0005-12 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-12 

 

5.  เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม  จะปรากฎจอภาพ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-

0005-13 และใหผูกูยืมรอสถานศึกษาทําเอกสารใบลงทะเบียนเรียน เมื่อผูกูกดปุม OK โปรแกรมจะกลับสูหนาจอหลัก 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-13 

 

 

5.2 การแกไขขอมูลแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน 

 ในกรณีที่ผูกูยืมตองการแกไขขอมูลในแบบคํายืนยันขอกูยืม โดยที่สถานศึกษายังไมไดทําการพิมพ

เอกสารใบลงทะเบียนเรียน ผูกูยืมยังสามารถทําการแกไขแบบคําขอกูยืมเงินไดโดยดําเนินการดังน้ี 

 1.  เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-14 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 41 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-14 

 

2.  คลิกที่ขอความ ปการศึกษา และภาคเรียนที่จะยื่นแบบคํายืนยัน จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-16 

 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0005-16 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 42 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

3.  คลิกที่แบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน  จะปรากฎจอภาพ แบบคํายืนยันขอกูยืมเงินที่ผูกูยืมไดทําการบันทึกไว      

ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-17 ใหผูกูยืมทําการแกไขขอมูลใหถูกตองและ ทําการกดปุม   ระบบ

จะทําการบันทึกขอมูลที่มีการแกไขแลวในขอมูลแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-17 

.  

5.3 การยกเลิกแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน 

 ในกรณีที่ผูกูยืมตองการยกเลิกแบบคําขอกูยืม โดยที่สถานศึกษายังไมไดทําการอนุมัติประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์การกูยืม ผูกูยืมยังสามารถทําการยกเลิกแบบคําขอกูยืมเงินไดโดยดําเนินการดังน้ี 

เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-18 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 43 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-64 

 

1.  คลิกที่ขอความ ปการศึกษา และภาคเรียนที่จะยื่นแบบคํายืนยัน จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-18 

 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0005-18 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 44 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 

2.  คลิกที่ แบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน  จะปรากฎจอภาพ แบบคําขอกูยืมเงินที่ผูกูยืมไดทําการบันทึกไว ดังรูป

จอภาพ SLFMENU-00015-19 

 

รูปจอภาพ  SLFMENU-0005-19 

 

การยกเลิกแบบใหกดปุม  จะปรากฎขอความเตือน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-20 

 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0005-20 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 45 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

3.  เมื่อยกเลิกแบบเรียบรอยแลว และจะปรากฎขอความเตือน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0005-21 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0005-22 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 46 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 บทท่ี  6 

 การสอบถามขอมูล 
วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมสามารถทําการตรวจสอบขอมูลการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยขอมูลที่สามารถตรวจสอบ

ไดมีขอมูลดังนี ้

1. ขอมูลสถานะการดําเนินการกูยืมปจจุบันของผูกูยืม 

2. ขอมูลผูกูยืม 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

6.1 ขอมูลสถานะการดําเนินการกูยืมปจจุบันของผูกูยืม 

 ผูกูยืมสามารถทําการตรวจสอบสถานะการดําเนินการกูของผูกูยืม วาทําการดําเนินการครบตามขั้นตอนการ

กูยืมหรือไม โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.     เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0006-1 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0006-1 

คลิก ที่ปุม   ในแถบเมนูดานซายจะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0006-2 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 47 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0006-2 

 

   ระบบจะทําการแสดงขอมูล เลขที่บัตร ประจําตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล  ของผูกูยืม ใหผูกูยืมทําการ  ระบุป

การศึกษา และภาคเรีย นที่ตองการตรวจสอบขอมูล  แลวคลิกที่ปุม  จะแสดง ขอมูลสถานะการ

ลงทะเบียนขอรหัสผาน สถานะการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกับสํานักทะเบียนราษฎร และประเภทผูกูรายเกา / 

รายใหม พรอมสถานะลําดับการดําเนินการ ณ ปจจุบัน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0006-3 

 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0006-3 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 48 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 จากรูปจอภาพที ่SLFMENU-0006-3 ระบบจะแสดงสถานะดําเนินการทั้งสวนที่เปนของผูกูยืมและสถานศึกษา 

พรอมทั้งวันที่ดําเนินการ สถานะที่เปนการแสดงวาผูกูยืมและสถานศึกษาไดดําเนินการครบถวนแลวในภาคการศึกษา

น้ันๆ  

 

 

6.2 ขอมูลผูกูยืม 

ผูกูยืมสามารถทําการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับผูกูยืมในระบบ e-Studentloan โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.    เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0006-4 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0006-4 

 

 

2.   คลิก ที่ปุม    ในแถบเมนูดานซาย จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0006-5

และจะมีแถบขอมูลของผูกูยืมใหทําการเลือกขอมูลของ ใบคําขอกูยืมเงิน/ใบยืนยันการกูยืมเงิน ขอมูลสัญญา ขอมูลการ

ลงทะเบียน ประวัติการเปล่ียนชื่อ – สกุล และ ที่อยูของผูกูยืม  

  



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 49 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0006-5 

 

   ทําการคลิกที่ ใบคําขอกู / ใบยืนยันการขอกูยืมเงิน ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการยื่น  ใบคําขอกู / ใบยืนยัน

การขอกูยืมเงิน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0006-6 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0006-6 

 ทําการ คลิกที่  สัญญา ระบบ จะแสดง ขอมูลประวัติการยื่นขอมูลสัญญากูยืมเงินของผูกูยืม  ดังรูปจอภาพ 

SLFMENU-0006-7 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0006-7 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 50 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

ทําการ คลิกที่ ลงทะเบียน ระบบจะแสดง ขอมูลประวัติการยื่นขอมูลการลงทะเบียนขอกูยืม  ดังรูปจอภาพ 

SLFMENU-0006-8 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0006-8 

 

ทําการคลิกที่ การเปล่ียนแปลง ชื่อ-นามสกุล  ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการเปล่ียนแปลง ชื่อ นามสกุล  ดังรูป

จอภาพ SLFMENU-0006-9 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0006-9 

 

3. ทําการคลิกที่ ที่อยู ระบบจะแสดงขอมูลที่อยูของผูกูยืม ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0006-10 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0006-10 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 51 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 บทท่ี  7 

 การ แกไขขอมูล 
วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมสามารถทําการแกไขขอมูลที่เก่ียวกับระบบ e-Studentloan โดยขอมูลที่สามารถแกไขไดมีขอมูลดังน้ี 

ขอมูล อีเมลแอดเดรส ( Email Address ) ของผูกูยืม 

ขอมูล รหัสผานการเขาสูระบบของผูกูยืม 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

7.1 การแกไขขอมูล อีเมลแอดเดรส ( Email Address ) ของผูกูยืม 

ผูกูยืมสามารถทําการแกไขขอมูล อีเมลแอดเดรส ( Email Address ) ของผูกูยืมโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.    เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0007-1 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0007-1 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 52 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

2.    คลิก  ที่ปุม    ในแถบเมนูดานซาย จะปรากฎจอภาพ ใหทําการแกไขอีเมล          

โดยระบบจะแสดงขอมูลอีเมล ณ ปจจุบัน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0007-2 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0007-2 

 

3.    ระบุ อีเมล ที่ตองการเปล่ียน แลวคลิกที่ปุม  ระบบจะทําการเปล่ียนแปลงขอมูลอีเมลของ

ผูกูยืมใหมตามที่ผูกูยืมไดระบุไว และแจงผลการเปล่ียนแปลงดังรูปจอภาพ SLFMENU-0007-3 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0007-3 

 

 

7.2 การแกไขรหัสผาน ของผูกูยืม 

ผูกูยืมสามารถทําการแกไขขอมูลรหัสผานที่ใชในการเขาสูระบบของผูกูยืมโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.    เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0007-4 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 53 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0007-4 

 

 2.   ทําการคลิกที่ปุม     ในแถบเมนูดานซาย จะปรากฎจอภาพใหทําการแกไข 

อีเมล โดยระบบจะแสดงขอมูลอีเมล ณ ปจจุบัน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0007-5 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0007-5 

 

3.   ทําการระบุรหัสผานปจจุบันในชองรหัสผานเดิม และทําการ ระบุรหัสผานใหมที่ตองการเปล่ียน ในชอง

รหัสผานใหม และยืนยันรหัสผานใหม ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0007-6 และทําการกดปุม  ระบบจะ

ทําการแกไขรหัสผานผูกูใหมตามที่ผูกูระบุไว และแจงผลการเปล่ียนรหัสผานดังรูปจอภาพ รูปจอภาพ SLFMENU-

0007-7 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 54 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0007-6 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0007-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 55 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

บทท่ี  8 

 การ  Reset รหัสผาน 
วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมสามารถทําการ Reset รหัสผานในกรณีที่ผูกูยืมลืมรหัสผานในระบบ e-Studentloan  

ขั้นตอนการดําเนินการ 

 1.  จากหนาจอ Login เขาสูระบบสําหรับผูกูยืม ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0008-1 ใหผูกูยืมคลิกที่ปุม 

  ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0008-2 จากน้ันจะปรากฎหนาจอดังรูปจอภาพ SLFMENU-0008-3 
 

 
ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0008-1 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 56 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0008-2 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0008-3 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 57 (กยศ.)    

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

2.  ใหผูกูยืมทําการระบุขอมูลเลขประจําตัวประชาชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด ของผูกูเอง

จากน้ันใหผูกูยืมทําการระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา (หากผูกูยืมเคยทําสัญญากูยืมเงินในระบบ 

e-Studentloan มากอนผูกูยืมสามารถระบุเลขที่บัญชีธนาคารได) เมื่อระบุครบเรียบรอยแลวใหผูกูยืมคลิกที่ปุม 

 จากนั้นระบบจะทําการแสดงรหัสผานใหมดังรูปจอภาพ SLFMENU-0008-4 

  

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0008-4 

 
3.  เมื่อผูกูยืมไดรหัสผานใหมมาแลวใหผูกูยืมทําการ Login เขาระบบ e-Studentloan ใหมอีกคร้ังในการระบุ

น้ันใหผูกูยืมทําการระบุรหัสผานตามที่ระบบไดทําการแจงไวในขั้นตอนการ Reset รหัสผานดังรูปจอภาพ SLFMENU-

0008-5 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0008-5 
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