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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

บทนํา  
ขั้นตอนการกูยืมของผูกูยืมในระบบ e-Studentloan 

 
ขั้นตอนการทํางานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผูกูรายใหม และผูกูรายเกาท่ียังไมเคยเขามาทําการ

ขอรหัสผานในระบบ e-Studentloan  ของภาคเรียนท่ี 1 ในแตละปการศึกษา  
 

ผูกูยืมทําการ Register เพ่ือรับรหัสผานในระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมทําการยื่นแบบคําขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมรอสถานศึกษานัดสัมภาษณ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม  
และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน กยศ. 

ผูกูยืมที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนฯ  
จะตองเปดบัญชีออมทรัพยกับทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เทาน้ัน 

ผูกูยืมทําการบันทึกสัญญากูยืมผานระบบ e-Studentloan  
และทําการพิมพสัญญากูยืม และใหผูเก่ียวของลงนามพรอมกับจัดเตรียมเอกสารประกอบ

สัญญากูยืมสงใหกับทางสถานศึกษา 

ผูกูยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลา
เรียน คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ ที่สถานศึกษาเปนผูจัดทํา 

เริ่มตน 

END 
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ขั้นตอนการทํางานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผูกูรายใหม และผูกูรายเกาท่ีมีรหัสผานแลว และมี

การยายสถานศึกษา หรือมีการเปล่ียนแปลงระดับการศึกษาในระบบ e-Studentloan ของภาคเรียนท่ี 
1 ในแตละปการศึกษา  

 
 

ผูกูยืมทําการยื่นแบบคําขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมรอสถานศึกษานัดสัมภาษณ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม  
และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน กยศ. 

ผูกูยืมที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนฯ  
จะตองเปดบัญชีออมทรัพยกับทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เทาน้ัน 

ผูกูยืมทําการบันทึกสัญญากูยืมผานระบบ e-Studentloan  
และทําการพิมพสัญญากูยืมใหผูเก่ียวของลงนามพรอมกับจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา

กูยืมสงใหกับทางสถานศึกษา 

ผูกูยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคา
เลาเรียน คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ ที่สถานศึกษาเปนผูจัดทํา 

เริ่มตน 

END 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

ขั้นตอนการทํางานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผูกูรายเกาท่ีมีรหัสผานแลว และไมมีการยาย
สถานศึกษา หรือเปล่ียนแปลงระดับการศึกษา ของภาคเรยีนท่ี 1 ในแตละปการศึกษา 
 
 

ผูกูยืมทําการยื่นแบบคํายืนยันขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมรอสถานศึกษานัดสัมภาษณ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม  
และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน กยศ. 

 

ผูกูยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคา
เลาเรียน คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ ที่สถานศึกษาเปนผูจัดทํา 

เริ่มตน 

END 
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ขั้นตอนการทํางานของนักเรียน นักศึกษาสําหรับผูกูรายใหม และผูกูรายเกาในระบบ              

e-Studentloan ของภาคเรียนท่ี 2 และ 3 ในแตละปการศึกษา 
 
 

ผูกูยืมทําการยื่นแบบคํายืนยันผานระบบ e-Studentloan  

ผูกูยืมตรวจสอบยอดเงิน และลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคา
เลาเรียน คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ ที่สถานศึกษาเปนผูจัดทํา 

เริ่มตน 

END 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับสถานศึกษา 

การกูยืมเงิน กยศ. ผานระบบ e-Studentloan (ภาพรวม) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกูยืมทําการ Register เพ่ือรับรหัสผานในระบบ e-Studentloan 

ผูกูยืมทําการยื่น แบบคําขอกูยืม/แบบยืนยันการกูยืม 

สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม  

สถานศึกษาทําการบันทึกกรอบวงเงินกูทั้งป (โดยระบุแยกแตละภาคการศึกษา) ผานระบบ e-Studentloan  

สถานศึกษาทําการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิกูยืมเงินกองทุนฯ ผานระบบ e-Studentloan   

ผูกูยืมทําการบันทึกและพิมพเอกสารสัญญากูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan  
และนําสงเอกสารท่ีไดลงนามแลวใหสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตอง 

สถานศึกษาทําการยืนยันการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบ ผานระบบ  e-Studentloan 

สถานศึกษาทําการบันทึกขอมูลและพิมพแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน คาใชจายเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคา
ครองชีพของภาคเรียนที่ผูกูกําลังจะศึกษาให ผูกูยืม กับ ผูมีอํานาจกระทําแทนสถานศึกษาตรวจสอบยอดเงินกูและลงนาม 

สถานศึกษาตรวจสอบและทําการยืนยันขอมูล แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน  
คาใชจายเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ 

เริ่มตน 

END 

ผูกูยืมไดรับเงินคาครองชีพเปนรายเดือนโดยเงินโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูกู 

ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกูเงินที่สถานศึกษาสงมา ถูกตองแลวจึงโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายเก่ียวเน่ือง  
เขาบัญชีธนาคารของสถานศึกษา 

*

*

*

*

*

หมายเหตุ : สําหรับภาคการศึกษาตอไป ผูกูยืมและสถานศึกษาจะดําเนินการเฉพาะขั้นตอนท่ีมีเครื่องหมาย   *  เทาน้ัน 
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 000บทที ่1 
 

การลงทะเบียนขอรหสัผาน  111

 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมท่ีเขาสูระบบ e-Studentloan เปนครั้งแรก 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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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

ข้ันตอนการดําเนินการลงทะเบียนขอรหัสผาน 

1. จากรูปจอภาพ SLFMENU-0001-1 คลิกท่ีปุม   จะปรากฎจอภาพใหผูกูยืมทํา
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 ใหคลิกท่ีปุม    
4. ระบบจะทําการแสดงหนาจอใหผูกูยืมทําการกําหนดรหัสผานเพ่ือใชในการดําเนินการเขาสูระบบ และ

กําหนดคําถามกันลืม และคําตอบ เพ่ือใชในกรณีท่ีผูกูยืมลืมรหัสผาน   
 การกําหนดรหัสผาน ผูกูยืมจะตองกรอกขอมูลเปนตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ อยางนอยจํานวน  
6 หลัก และในสวนของการกรอกขอมูลคําถามกันลืมรหัสผาน ระบบจะแสดงขอมูลคําถามกันลืม ใหผูกูยืมเลือก เชน     
“สีท่ีชอบ” โดยผูกูยืมจะตองทําการเลือกคําถามและระบุคําตอบ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-4 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-4 

  

5. เมื่อผูกูยืมทําการกําหนดรหัสผาน กําหนดคําถามกันลืมรหัสผานแลว คลิกท่ีปุม  จะ
ปรากฎจอภาพ ใหผูกูยืมทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบุคคลท่ีผูกูยืมไดระบุไว ดังรูปจอภาพ SLFMENU-

0001-5  ถาขอมูลบุคคลของผูกูยืมถูกตอง ใหกดปุม  ระบบจะแสดงหนาจอแจงผลการ
ดําเนินการ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-6 

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

 

 จากรูปจอภาพท่ี SLFMENU-0001-6 ระบบจะแสดงขอความแจงผลวาผูกูยืมไดดําเนินการลงทะเบียนขอ
รหัสผานเรียบรอยแลว โดยระบบจะทําการสงขอมูลบุคคลของผูกูยืมตรวจสอบความถูกตองกับสํานักทะเบียนราษฎร 
กรมการปกครอง เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบุคคล โดยผูกูยืมจะตองทําการเขาสูระบบ                      
e-Studentloan อีกคร้ังในวันถัดไป เพ่ือดําเนินการยื่นแบบคําขอกูยืมในขั้นตอนตอไป 
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บทที่  2 
การเขาสูระบบงาน  333

วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมท่ีดําเนินการลงทะเบียนขอรหัสผานแลว จะตองทําการเขาสูระบบ e-Studentlon เพ่ือดําเนินตาม
ขั้นตอนการกูยืมเงินในระบบ e-Studentloan 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

1.   จากรูปจอภาพท่ี SLFMENU-0001-7  ใหผูกูยืมทําการคลิกท่ีปุม   จะแสดง
หนาจอใหทําการ Login เขาสูระบบ ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-8   
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-7 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-8 

 
 ผูกูยืมจะตองทําการระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูยืม และระบุรหัสผานท่ีผูกูยืมไดทําการกําหนดไว

ในขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผาน และทําการคลิกท่ีปุม   เพ่ือดําเนินการเขาสูระบบงาน 
 
 2.  ในการ Login เขาสูระบบครั้งแรก ระบบจะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบุคคลท่ีผูกูยืมไดทําการระบุไว 
กับขอมูลของสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ในกรณีท่ีการตรวจสอบขอมูล ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปเกิด    
ของผูกูยืมไมถูกตอง ระบบจะทําการแสดงหนาจอแจงเตือนใหผูกูยืมทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง ดังรูปจอภาพ 
SLFMENU-0001-9 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-9 

 

3. ผูกูยืมตองทําการตรวจสอบความถูกตองของ ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปเกิด โดยตรวจสอบจากขอมูล
ในระบบ กับเอกสารขอมูลบุคคลของผูกูยืม เชน บัตรประจําตัวประชาชน จะตองตรงกัน ใหผูกูทําการแกไขขอมูลให

ถูกตอง เมื่อทําการแกไขเรียบรอยแลว คลิกท่ีปุม  จะปรากฎขอความแจงผลการตรวจสอบ           
หากขอมูลถูกตองแลว ระบบจะทําการปรับปรุงขอมูล และแจงใหผูกูยืมเขาสูระบบใหมอีกครั้ง ดังรูปจอภาพ 
SLFMENU-0001-10 

** หมายเหตุ **  หากผูกูยืมทําการตรวจสอบ และแกไขขอมูลแลวยังไมสามารถทําการยืนยันลงทะเบียนได 
เน่ืองจากขอมูลของสํานักงานทะเบียนราษฎรไมถูกตอง ผูกูยืมจะตองไปติดตอกับทางสํานักงานเขตเพ่ือแกไขขอมูล
ของผูกูยืมใหถูกตองสมบูรณ และหลังจากท่ีผูกูยืมทําการแจงแกไขขอมูลกับทางสํานักงานเขตแลวอยางนอย 1 วันทํา
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-10 

 
4. สําหรับผูกูยืม ท่ีทําการเขาสูระบบงานแลว ผลการตรวจสอบขอมูลถูกตอง จะแสดงขั้นตอนการ

ทํางานตอไป ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-11 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-11 
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บทที่  3 
แบบคําขอกูยืมเงิน  555

 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมจะตองทําการบันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน เพ่ือเปนการแจงความประสงคขอทําการกูยืมเงินผานระบบ    
e-Studentlon กับทางสถานศึกษาท่ีผูกูยืมตองการยื่นขอกูยืมเงิน 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

3.1 การบันทึกแบบคําขอกูยืมเงิน 
1.  เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-12 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-12 

 
2. คลิกท่ีขอความ ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 1 จะปรากฎดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-13 
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รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-13 

 

3. คลิกท่ี แบบคําขอกูยืมเงิน จะปรากฎจอภาพ ใหผูกูยืมทําการระบุขอมูลของสถานศึกษาท่ีตองการกูยืมโดยทํา
การระบุชื่อสถานศึกษา และกดปุมคนหา ระบบจะทําการแสดง ระดับการศึกษาท่ีเปดสอนในสถานศึกษาน้ันๆ ใหทํา
การเลือกระดับการศึกษา ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-14  

 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-14 

 

4. เมื่อผูกูทําการเลือกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกท่ีปุม  จะปรากฎจอภาพแบบคําขอกูยืมเงิน ดังรูป
จอภาพ SLFMENU-0001-15 ผูกูยืมทําการระบุรายละเอียดตางๆ  
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-15 

. 
5. ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูลแบบคําขอกูยืม โดยขอมูลจะแบงเปน 5 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลสถานศึกษา  

ระบบจะทําการแสดงขอมูลสถานศึกษาท่ีผูกูยืมไดทําการแจงย่ืนขอกู ผูกูยืมจะตองระบุขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับขอมูลสถานศึกษา คณะ สาขาวิชา โดยแบงตามระดับการศึกษาดังนี้ 

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ระดับชั้นปท่ีตองการขอกูยืม ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-16  

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-16 

 
1.2 ระดับอาชีวศึกษา ( ปวช. ปวส. และ ปวท.) 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ประเภทวิชา ระดับชั้นปท่ีตองการขอกูยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-17   
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-17 

 
1.3 ระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรี 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  
หลักสูตรการเรียนการสอน และระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-18 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-18 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลบุคคล  

ระบบจะทําการแสดงขอมูล เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปเกิด ทีอยูตามทะเบียนบาน ตาม
ขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ผูกูยืมจะตองทําการระบุ รหัสนักศึกษา เบอรโทรศัพทท่ีสามารถ
ติดตอได และทําการเลือกสถานะการกูยืม ในขอท่ี 2.8 ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-19 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-19 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลบิดา มารดาหรือผูปกครอง  

ผูกูยืมจะตองระบุขอมูล อาชีพ บิดา มารดา รายไดครอบครัวตอป และจํานวนพี่นองท่ีกําลังศึกษาอยู        
(ไมรวมตัวผูกูยืมเอง) ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-20 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-20 
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สวนท่ี 4 ความประสงคขอกูยืม  

ผูกูยืมตองทําการเลือกขอมูลความประสงคขอกูยืมในปการศึกษานี้ โดยระบบแบงเปนสวนของ คาเลาเรียน 
คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ (เงินท่ีผูกูยืมจะไดรับทุกเดือน โดยจะโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย
ของผูกูยมื) ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-21 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-21 

 
สวนท่ี 5 คํายืนยัน  

ผูกูยืมจะตองคลิกเลือกปุมยอมรับเง่ือนไขการกรอกขอมูลแบบคําขอกูยืมเงิน ดังรูปจอภาพท่ี SLFMENU-
0001-22 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-22 

 

6. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม  จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-23 
ระบบจะแจงสถานะการบันทึกแบบคําขอกูยืมเรียบรอยแลว ใหผูกูยืมรอสถานศึกษาคัดเลือก และทําการประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์ขอกูยืม เมื่อผูกูกดปุม OK โปรแกรมจะกลับสูหนาจอหลัก ผูกูยืมสามารถตรวจสอบผลวามีสิทธิกูยืมเงิน กยศ. 
ไดจากระบบ e-Studentloan หรือติดตอสถานศึกษาท่ีทานยื่นขอกูยืม 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-23 

 

3.2 การแกไขขอมูลแบบคําขอกูยืมเงิน 
 ในกรณีท่ีผูกูยืมตองการแกไขขอมูลในแบบคําขอกูยืม โดยที่สถานศึกษายังไมไดทําการอนุมัติประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืม ผูกูยืมยังสามารถทําการแกไขแบบคําขอกูยืมเงินไดโดยดําเนินการดังนี้ 

 1.  เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-24 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 18   

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-24 

 
2. คลิกท่ีขอความ ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 1 จะปรากฎดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-25 
 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-25 
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3. คลิกท่ี แบบคําขอกูยืมเงิน จะปรากฎจอภาพ แบบคําขอกูยืมเงินท่ีผูกูยืมไดทําการบันทึกไว ดังรูปจอภาพ 

SLFMENU-0001-26 ใหผูกูยืมทําการแกไขขอมูลใหถูกตองและทําการกดปุม  ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูลท่ีมีการแกไขแลวในขอมูลแบบคําขอกูยืมเงิน 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-26 

.  
3.3 การยกเลิกแบบคําขอกูยืมเงิน 
 ในกรณีท่ีผูกูยืมตองการยกเลิกแบบคําขอกูยืม โดยท่ีสถานศึกษายังไมไดทําการอนุมัติประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์การกูยืม ผูกูยืมยังสามารถทําการยกเลิกแบบคําขอกูยืมเงินไดโดยดําเนินการดังนี้ 

1. เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-27 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-27 

 
2. คลิกท่ีขอความ ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 1 จะปรากฎดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-28 
 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-28 

 
3. คลิกท่ีแบบคําขอกูยืมเงิน จะปรากฎจอภาพ แบบคําขอกูยืมเงินท่ีผูกูยืมไดทําการบันทึกไว ดังรูปจอภาพ 

SLFMENU-0001-29 
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รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-29 

 

การยกเลิกแบบใหกดปุม  จะปรากฎขอความเตือน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-30 
 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-30 

 
4. เมื่อยกเลิกแบบเรียบรอยแลว และจะปรากฏขอความเตือน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-31 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-31 
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บทที่  4 
สัญญากูยืมเงิน  777

 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมท่ีไดรับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์จากสถานศึกษาแลว ผูกูยืมจะตองเขาสูระบบเพ่ือทําการ
บันทึกสัญญากูยืม และทําการพิมพเอกสารสัญญาพรอมเอกสารแนบสงใหสถานศึกษา 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
4.1 การบันทึกสัญญากูยืมเงิน 

1.  เมื่อผูกูยืมทําการ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-32 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-32 

 
2.  คลิกท่ีขอความ ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 1 จะปรากฎดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-33 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-33 

 
ในรูปท่ี SLFMENU-0001-33 จะแสดงขอความแสดงความยินดีกับผูกูยืมท่ีไดรับสิทธิ์ในการกูยืม พรอมท้ังแจง

ใหผูกูยืมทําการเปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได กอนท่ีจะดําเนินการทําสัญญากูยืมเงิน ซึ่งถา        

ผูกูยืมเคยเปนผูกูยืมเกาและมีการเปดบัญชีไวอยูแลวใหทําการกดปุม   เพ่ือดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไป  

 
3. ระบบจะทําการแสดงหนาจอรายละเอียดเพ่ิมเติมในการทําสัญญากูยืมเงิน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-34 

เมื่อผูกูยืมไดรับทราบรายละเอียดดังกลาวแลว ใหทําการคลิกท่ีคําวาทําสัญญา เพ่ือทําการกรอกรายละเอียดในการทํา
สัญญา 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-34 

 
4.  ระบบจะทําการแสดงหนาจอการบันทึกรายละเอียด สัญญากูยืมเงิน สัญญาค้ําประกัน และหนังสือใหความ

ยินยอม กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-35  
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 รูปจอภาพ SLFMENU-0001-35 
  
  โดยขอมูลท่ีผูกูยืมจะตองทําการบันทึกขอมูลสัญญา แบงไดเปน 5 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1  สวนของขอมูลผูกูยืม 
 ระบบจะทําการแสดงขอมูลบุคคลของผูกูยืม ตามขอมูลบุคคลของสํานักทะเบียนราษฎรหรือกรมการปกครอง 
ในสวนของ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปเกิด อายุ และท่ีอยูตามทะเบียนบาน โดยผูกูยืมไมตองทําการกรอกขอมูลใน
สวนนี้ ดังรูปหนาจอที่ รูปจอภาพ SLFMENU-0001-36 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-36 

 
สวนท่ี 2 สวนของขอมูลสถานศึกษา 
ระบบจะทําการแสดงขอมูลของสถานศึกษาท่ีผูกูยืมไดทําการย่ืนใบคําขอกูยืมเงิน ผูกูยืมไมตองทําการกรอก

ขอมูลในสวนนี้ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-37 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-37 

 
สวนท่ี 3 สวนของขอมูลผูค้ําประกัน  

 ผูกูยืมตองทําการบันทึกขอมูลผูค้ําประกัน โดยการบันทึกขอมูล เลขประจําตัวประชาชนผูค้ําประกัน              
ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ (อายุของผูค้ําประกันจะตองไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ) ท่ีอยูของผูค้ําประกัน เบอรโทรศัพท 
และเลือกความสัมพันธระหวางผูกูยืม และ ผูค้ําประกัน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-38 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-38 
  

ในขอมูลสวนที่ 3 วิธีการบันทึกขอมูล ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย ใหผูกูยืมทําการกดปุม  
หลังขอมูลตําบล หรือ อําเภอ ระบบจะทําการแสดงหนาจอการคนหาชื่อ ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย โดยให          

ผูกูยืมทําการระบุ ตําบล หรือ อําเภอท่ีตองการคนหา และกดปุม  จะปรากฎขอมูลท่ีคนหาดัง รูปจอภาพ 
SLFMENU-0001-39 ใหคลิกเลือกขอมูลท่ีถูกตอง ระบบก็จะทําการระบุขอมูล ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณียให 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-39 

 
สวนท่ี 4 สวนของขอมูลผูแทนโดยชอบธรรม 

  ในกรณีท่ีผูกูยืมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ หรืออายุยังไมถึง 20 ปบริบูรณ จะตองทําการบันทึกขอมูล
ผูแทนโดยชอบธรรม ซึ่งระบบจะมีตัวเลือกเพ่ือชวยในการบันทึกขอมูลอยู 2 ประเภท คือ ผูแทนโดยชอบธรรมเปน
บุคคลเดยีวกับผูค้ําประกัน หรือ ผูแทนโดยชอบธรรมไมไดเปนบุคคลเดียวกับผูค้ําประกัน 
ถาผูกูยืมเลือก ผูแทนโดยชอบธรรมเปนบุคคลเดียวกับผูค้ําประกัน ระบบจะทําการดึงขอมูลผูค้ําประกันมาระบุให แตถา
ผูกูยืมเลือกวา ผูแทนโดยชอบธรรม ไมไดเปนบุคคลเดียวกับผูค้ําประกัน ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูลผูแทนโดยชอบ
ธรรมเอง ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-40 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-40 

สวนท่ี 5 สวนของขอมูลสาขาบัญชีธนาคาร และเลขที่บัญชีธนาคาร 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

ผูกูยืมท่ีไดทําการเปดบัญชีธนาคารออมทรัพยกับธนาคารกรุงไทยแลว จะตองทําการกรอกขอมูล
ของสาขาบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-41 

 

 
 

รูปจอภาพ SLFMENU-0001-41 
 

การระบุขอมูลเลขที่บัญชีธนาคารใหกรอกขอมูลเปนตัวเลขจํานวน 10 หลักโดยไมตองมีเครืองหมาย  - 
 
5.  เมื่อผูกูยืมได ทําการกรอกรายละเอียดของสัญญาถูกตองสมบูรณแลวใหผูกูยืมทําการกดปุม 

 โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ความถูกตองของเลขท่ีบัญชีธนาคาร
และชื่อบัญชีธนาคาร กอนจะทําการบันทึก โดยระบบจะทําการตรวจสอบเลขที่บัญชีกอนวาถูกตองหรือไม หากไม
ถูกตองจะแสดงขอความ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-42 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-42 

ผูกูยืมจะตองตรวจสอบกอนวา กรอกเลขท่ีบัญชีถูกตองหรือไม หากไมถูกตองใหทําการกรอกใหมอีกครั้ง แต
ถาตรวจสอบแลวถูกตอง แตยังไมสามารถบันทึกได หรือมีสถานะวาบัญชีถูกปด ใหทําการติดตอธนาคารเพ่ือตรวจสอบ
สถานะของบัญชีธนาคารอีกคร้ัง 
 สําหรับผูกูยืมท่ีทําการกรอกขอมูลเลขที่บัญชีถูกตอง ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลชื่อบัญชีวาเปนของผูกูยืม
จริงหรือไม ถาชื่อบัญชีท่ีผูกูยืมกรอก ขอมูลตรงกับชื่อ – นามสกุลของผูกูยืม ระบบจะแสดงชื่อบัญชี และสาขาบัญชีธนาคาร 
ทายของเลขท่ีบัญชีธนาคาร แตถาชื่อบัญชีท่ีผูกูยืมกรอก ขอมูลไมตรงกับชื่อ – นามสกุล ณ ปจจุบัน ของผูกูยืม    
ระบบจะแสดงขอความใหยืนยันดังรูปจอภาพท่ี SLFMENU-0001-43 ถาผูกูยืมทําการกดปุม OK ระบบจะทําการแสดง
ชื่อบัญชี ดานทายของเลขที่บัญชีธนาคาร ดงัรูปท่ี SLFMENU-0001-44  

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-43 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-44 
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6.  ระบบจะแสดงผลการบันทึกขอมูลสัญญาเรียบรอยแลว ใหทําการกดปุม ok ใหผูกูยืมเล่ือนหนาจอดู

ดานลางจะปรากฎปุมพิมพสัญญาดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-45 ใหทําการกดปุม  
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-45 

 
7.  ระบบจะแสดงหนาจอของสัญญากูยืมเงิน ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-46 พรอมท้ังแสดงขอความ

กลางหนาจอ ดังรูปท่ี SLFMENU-0001-47 ดังนี้ 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-46 

 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-47 
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4.1 การพิมพสัญญากูยืมเงิน 

1.  ผูกูยืมทําการตรวจสอบความถูกตองของสัญญาอีกครั้ง หากยังไมถูกตองสามารถทําการแกไขไดโดยการ
กลับมาท่ีหนาจอการบันทึกสัญญาอีกครั้ง เพ่ือทําการแกไขและบันทึกขอมูลใหม แตถาขอมูลถูกตอง ใหทําการพิมพสัญญา
โดยใหพิมพจากเมนู Print ในโปรแกรม Internet explorer ดังรูปจอภาพท่ี SLFMENU-0001-48 โดยผูกูยืมสามารถ
พิมพเอกสารในรูปแบบสีขาว/ดําได แตตองใหเอกสารมีความชัดเจน และเอกสารสัญญา 1 ฉบับ จะมี 2 หนา คือ สวน
ของรายละเอียดขอมูลผูกูยืม และรายละเอียดเพ่ิมเติมในการทําสัญญา เมื่อทําการพิมพแลว ใหทําการแนบเอกสารท่ีใช
ในการสงสัญญา พรอมกับดําเนินการลงลายมือชื่อ และสงใหสถานศึกษาทําการตรวจสอบตอไป 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-48 

 
 หากผูกูยืมทําการพิมพเอกสารสัญญาแลว เอกสารเกิน 2 หนา ใหผูกูยืมทําการปรับวิธีกั้นซาย-ขวา
ขอบกระดาษในโปรแกรม Internet Explorer โดยทําการคลิกท่ีเมนู File  Page Setup.. ดังรูปจอภาพท่ี 
SLFMENU-0001-49 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-49 
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จะปรากฎหนาจอใหทําการปรับคา ใหทําการกําหนดคา ในสวนของ Margins(millimeters) ให ชอง Left : 

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

ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-50 แลวทําการกดปุม   แลวใหทําการพิมพเอกสารสัญญากูยืมเงิน
ใหมอีกคร้ัง  

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-50 
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บทที่  5 
แบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน  999

 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมจะตองทําการบันทึกแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน เพ่ือเปนการแจงความประสงคขอยืนยันทําการ
กูยืมเงินผานระบบ e-Studentlon ตอสําหรับผูกูยืมตอเนื่องท่ีไมเปล่ียนระดับการศึกษา หรือยายสถานศึกษา กับทาง
สถานศึกษาท่ีผูกูยืมตองการยื่นขอกูยืมเงิน 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

5.1 การบันทึกแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน 
1.  เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-51 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-51 

 
7. คลิกท่ีขอความ ปการศึกษา และ ภาคเรียนท่ีจะย่ืนแบบคํายืนยัน จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-52 
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รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-52 

 
3.  ระบบจะปรากฎจอภาพแบบคําขอกูยืมเงิน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-53 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-53 

. 
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8. ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูลแบบคําขอกูยืม โดยขอมูลจะแบงเปน 4 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลสถานศึกษา  

ระบบจะทําการแสดงขอมูลสถานศึกษาท่ีผูกูยืมไดทําการแจงย่ืนขอกู ผูกูยืมจะตองระบุขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับขอมูลสถานศึกษา คณะ สาขาวิชา โดยแบงตามระดับการศึกษาดังนี้ 

1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ระดับชั้นปท่ีตองการขอกูยืม ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-54 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-54 

 
1.5 ระดับอาชีวศึกษา ( ปวช. ปวส. และ ปวท.) 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ประเภทวิชา ระดับชั้นปท่ีตองการขอกูยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-55 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-55 

 
1.6 ระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรี 

ผูกูยืมจะตองทําการระบุขอมูล ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  
หลักสูตรการเรียนการสอน และระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-56 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-56 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลบุคคล  

ระบบจะทําการแสดงขอมูล เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปเกิด ทีอยูตามทะเบียนบาน ตาม
ขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ผูกูยืมจะตองทําการระบุ รหัสนักศึกษา เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได 
และ ทําการเลือกสถานะการกูยืม ในขอท่ี 2.8 ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-57 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-57 

 
สวนท่ี 3 ความประสงคขอกูยืม  

ผูกูยืมตองทําการเลือกขอมูลความประสงคขอกูยืมในปการศึกษาน้ี  แตในกรณีท่ีเปนภาคเรียนที่ 2 หรือ 3 
ระบบจะทําการแสดงขอมูลความประสงคขอกูจากขอมูล แบบคําขอกูยืม ในภาคเรียนท่ื 1 โดยระบบแบงเปนสวนของ 
คาเลาเรียน คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ(เงินท่ีผูกูยืมจะไดรับทุกเดือน โดยจะโอนเขาบัญชี
ธนาคารกรุงไทยของผูกูยืม) ดังรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-58 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-58 

 
สวนท่ี 4 คํายืนยัน  

ผูกูยืมจะตองคลิกเลือกปุมยอมรับเง่ือนไขการกรอกขอมูลแบบคําขอกูยืมเงิน ดังรูปจอภาพท่ี SLFMENU-
0001-59 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-59 

 

9. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม  จะปรากฎจอภาพ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-
0001-60 ระบบจะแจงสถานะการบันทึกแบบคํายืนยันขอกูยืมเรียบรอยแลว ใหผูกูยืมรอสถานศึกษาทําเอกสารใบ
ลงทะเบียนเรียน เมื่อผูกูกดปุม OK โปรแกรมจะกลับสูหนาจอหลัก 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-60 
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5.2 การแกไขขอมูลแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน 
 ในกรณีท่ีผูกูยืมตองการแกไขขอมูลในแบบคํายืนยันขอกูยืม โดยท่ีสถานศึกษายังไมไดทําการพิมพ
เอกสารใบลงทะเบียนเรียน ผูกูยืมยังสามารถทําการแกไขแบบคําขอกูยืมเงินไดโดยดําเนินการดังนี้ 

 1.  เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-61 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-61 

 
4. คลิกท่ีขอความ ปการศึกษา และภาคเรียนท่ีจะยื่นแบบคํายืนยัน จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-62 
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รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-62 

 

5. คลิกท่ีแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน จะปรากฎจอภาพ แบบคํายืนยันขอกูยืมเงินท่ีผูกูยืมไดทําการบันทึกไว      

ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-63 ใหผูกูยืมทําการแกไขขอมูลใหถูกตองและ ทําการกดปุม  
ระบบจะทําการบันทึกขอมูลท่ีมีการแกไขแลวในขอมูลแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-63 

.  
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5.3 การยกเลิกแบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน 
 ในกรณีท่ีผูกูยืมตองการยกเลิกแบบคําขอกูยืม โดยท่ีสถานศึกษายังไมไดทําการอนุมัติประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์การกูยืม ผูกูยืมยังสามารถทําการยกเลิกแบบคําขอกูยืมเงินไดโดยดําเนินการดังนี้ 

2. เมื่อ Login เขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-64 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-64 

 
5. คลิกท่ีขอความ ปการศึกษา และภาคเรียนท่ีจะยื่นแบบคํายืนยัน จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-

65 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-65 
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6. คลิกท่ี แบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน จะปรากฎจอภาพ แบบคําขอกูยืมเงินท่ีผูกูยืมไดทําการบันทึกไว ดังรูป

จอภาพ SLFMENU-0001-66  

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-66 

 

การยกเลิกแบบใหกดปุม  จะปรากฎขอความเตือน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-67 
 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-67 

 
7. เมื่อยกเลิกแบบเรียบรอยแลว และจะปรากฎขอความเตือน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-68 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-68 
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 101010บทที่  
6 
 111111การสอบถามขอมูล 
วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมสามารถทําการตรวจสอบขอมูลการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยขอมูลที่สามารถตรวจสอบ
ไดมีขอมูลดังน้ี 

1. ขอมูลสถานะการดําเนินการกูยืมปจจุบันของผูกูยืม 

2. ขอมูลการโอนเงินของผูกูยืม 

3. ขอมูลการชําระหนี้กองทุน ฯ 

             4.    ขอมูลผูกูยืม 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

6.1 ขอมูลสถานะการดําเนินการกูยืมปจจุบันของผูกูยืม 

 ผูกูยืมสามารถทําการตรวจสอบสถานะการดําเนินการกูของผูกูยืม วาทําการดําเนินการครบตามขั้นตอนการ
กูยืมหรือไม โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.     เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-69  
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-69 

คลิก ท่ีปุม   ในแถบเมนูดานซายจะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-70 
 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-70 

 
   ระบบจะทําการแสดงขอมูล เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล ของผูกูยืม ใหผูกูยืมทําการ ระบุป

การศึกษา และภาคเรียนท่ีตองการตรวจสอบขอมูล แลวคลิกท่ีปุม  จะแสดงขอมูลสถานะการ
ลงทะเบียนขอรหัสผาน สถานะการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกับสํานักทะเบียนราษฎร และประเภทผูกูรายเกา/ 
รายใหม พรอมสถานะลําดับการดําเนินการ ณ ปจจุบัน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-71 
 

 



                                                                                                                 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 41   

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คูมือการใชระบบงานการใหกูยืมเงินผานอินเตอรเน็ต สําหรับผูกูยืม 

 
รูปจอภาพ  SLFMENU-0001-71 

 จากรูปจอภาพที่ SLFMENU-0001-71 ระบบจะแสดงสถานะดําเนินการท้ังสวนท่ีเปนของผูกูยืมและ
สถานศึกษา พรอมท้ังวันท่ีดําเนินการ สถานะท่ีเปนการแสดงวาผูกูยืมและสถานศึกษาไดดําเนินการครบถวนแลวใน
ภาคการศึกษานั้นคือ สถานะสงขอมูลลงทะเบียนใหธนาคารแลว  
 

6.2 ขอมูลการโอนเงินของผูกูยืม 

ผูกูยืมสามารถทําการตรวจสอบสถานะการไดรับโอนเงินของผูกูยืม โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.    เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-72  
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-72 

2.   คลิก ท่ีปุม   ในแถบเมนูดานซาย จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU- 
0001-73 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-73 

 
 

3.   ระบบจะทําการแสดงขอมูล เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล ของผูกูยืม ใหผูกูยืมทําการ   

ระบุปการศึกษา และภาคเรียนท่ีตองการตรวจสอบขอมูล  แลวคลิกท่ีปุม   จะแสดงขอมูลการ
โอนเงิน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-74 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-74 

 

จากรูปจอภาพท่ี SLFMENU-0001-74 ระบบจะแสดงขอมูลการไดรับการโอนเงิน โดยจะแสดงชื่อสถานศึกษา 
เลขท่ีเอกสารแบบยืนยัน วันท่ีทําการโอนเงิน รายละเอียดการโอนเงิน และจํานวนเงินที่ไดรับโอน 
 

6.3 ขอมูลการชําระหน้ี 

ผูกูยืมสามารถทําการตรวจสอบสถานะการไดรับโอนเงินของผูกูยืม โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.    เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-75 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-75 

 

2.  คลิกท่ีปุม    ในแถบเมนูดานซาย จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-76 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-76 

 
3.  ระบบจะทําการแสดงขอมูลเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  และ  ชื่อ-นามสกุล แลวคลิกท่ีปุม 

  ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการชําระหนึ้ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-77 
 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-77 
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6.4 ขอมูลผูกูยืม 

ผูกูยืมสามารถทําการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผูกูยืมในระบบ e-Studentloan โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.    เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-78 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-78 

 
 

2.   คลิก ท่ีปุม    ในแถบเมนูดานซายจะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-79 
และจะมีแถบขอมูลของผูกูยืมใหทําการเลือกขอมูลของ ใบคําขอกูยืมเงิน/ใบยืนยันการกูยืมเงิน ขอมูลสัญญา ขอมูลการ
ลงทะเบียน ประวัติการเปล่ียนชื่อ – สกุล และ ท่ีอยูของผูกูยืม  
  

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-79 
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   ทําการคลิกท่ี ใบคําขอกู / ใบยืนยันการขอกูยืมเงิน ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการย่ืน ใบคําขอกู / ใบยืนยัน
การขอกูยืมเงิน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-80 
 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-80 

 

 
 ทําการคลิกท่ี สัญญา ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการย่ืนขอมูลสัญญากูยืมเงินของผูกูยืม ดังรูปจอภาพ 

SLFMENU-0001-81 
 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําการคลิกท่ี ลงทะเบียน ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการยื่นขอมูลการลงทะเบียนขอกูยืม ดังรูปจอภาพ 
SLFMENU-0001-82 
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-82 

 
ทําการคลิกท่ี การเปล่ียนแปลง ชื่อ-นามสกุล ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการเปล่ียนแปลง ชื่อ นามสกุล ดังรูป

จอภาพ SLFMENU-0001-83 
 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-83 

 
7. ทําการคลิกท่ี ท่ีอยู ระบบจะแสดงขอมูลท่ีอยูของผูกูยืม ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-84 
 

 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-84 
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 121212บทที่  
7 
 131313การแกไขขอมลู 
วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

 ผูกูยืมสามารถทําการแกไขขอมูลท่ีเกี่ยวกับระบบ e-Studentloan โดยขอมูลท่ีสามารถแกไขไดมีขอมูลดังนี้ 

ขอมูล อีเมลแอดเดรส ( Email Address ) ของผูกูยืม 

ขอมูล รหัสผานการเขาสูระบบของผูกูยืม 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

7.1 การแกไขขอมูล อีเมลแอดเดรส ( Email Address ) ของผูกูยืม 

ผูกูยืมสามารถทําการแกไขขอมูล อีเมลแอดเดรส ( Email Address ) ของผูกูยืมโดยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 

1.    เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-85 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-85 

2.    คลิก ท่ีปุม    ในแถบเมนูดานซาย จะปรากฎจอภาพใหทําการแกไขอีเมล         
โดยระบบจะแสดงขอมูลอีเมล ณ ปจจุบัน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-86  
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-86 

 

3.    ระบุ อีเมล ท่ีตองการเปล่ียน แลวคลิกท่ีปุม   ระบบจะทําการเปล่ียนแปลงขอมูลอีเมลของผู
กูยืมใหมตามท่ีผูกูยืมไดระบุไว 
 

7.2 การแกไขรหัสผาน ของผูกูยืม 

ผูกูยืมสามารถทําการแกไขขอมูลรหัสผานท่ีใชในการเขาสูระบบของผูกูยืมโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.    เมื่อผูใชเขาสูระบบ e-Studentloan จะปรากฎ ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-87 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-87 

 

 2.   ทําการคลิกท่ีปุม     ในแถบเมนูดานซาย จะปรากฎจอภาพใหทําการแกไข 
อีเมล โดยระบบจะแสดงขอมูลอีเมล ณ ปจจุบัน ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-88
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รูปจอภาพ SLFMENU-0001-88 

 
3.   ทําการระบุรหัสผานปจจุบันในชองรหัสผานเดิม และทําการระบุรหัสผานใหมท่ีตองการเปล่ียน ในชอง

รหัสผานใหม และยืนยันรหัสผานใหม ดังรูปจอภาพ SLFMENU-0001-89 และทําการกดปุม  ระบบจะ
ทําการแกไขรหัสผานผูกูใหมตามท่ีผูกูระบุไว 
 

 
รูปจอภาพ SLFMENU-0001-89 
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