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www.studentloan.or.th
ตวัอย่าง Website 

ของกองทุนฯ

5

 การเขาถึงระบบ e-Studentloan
 
• ระบบ e-Studentloan เป็นระบบทีใหบ้ริการบน Internet 

• เขา้ระบบ โดยผา่นเวป็ไซด ์กองทุน www.studentloan.or.th  

สําหรับนักเรียน นักศึกษา

( จะเห็น Menu “ระบบ e-Studentloan”  แลว้ให้เลือก “นักเรียน/นักศึกษา”)  หรือ เขา้โดยตรง ท ีLink 
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

สําหรับสถานศึกษา

( จะเห็น Menu “ระบบ e-Studentloan”  แลว้ให้เลือก “สถานศึกษา”)  หรือ เขา้โดยตรง ท ีLink 
https://eservices.studentloan.or.th/SLFUNIV/jsp/SLFLogin.jsp 

6
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ปัจจบัุนระบบ e-Studentloan สามารถใช้ Browser อะไรได้บ้างในการดําเนินการ

Browser หมายเหตุ

ตอ้งมีการตงัค่า Compatibility View Settings เพิมเติม เพือให้สามารถใชง้านระบบ e-Studentloan 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

Internet Explorer Version 10 และ 11

Google Chrome

8
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ขนัตอนการให้กู้ ยืมเงิน

ในระบบ e-Studentloan

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดบัการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

ขนัตอนการให้กู้ยืมเงนิ กยศ.

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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ผู้กู้ยืมยืนความประสงค์

ขอกู้ยืมเงิน

สถานศึกษาตรวจสอบ

คุณสมบัติ

สถานศึกษาประกาศรายชือผู้

มีสิทธิกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกกรอบ

วงเงินกู้ทังปี

ขนัตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.  ภาคเรียนท ี1

 ผู้กู้ยืมทําสัญญากู้ยืมเงิน 

สถานศึกษาตรวจสอบ  

ความถูกต้องของสัญญา 

ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและ/

หรือค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนืองกบั

การศึกษา

สถานศึกษาบันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียนฯ 

พร้อมพิมพ์แบบลงทะเบียน

ให้ผู้กู้ลงนาม

สถานศึกษาตรวจสอบและ

ยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน

2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 
สถานศึกษานําส่งสัญญาและ

แบบลงทะเบียนให้ธนาคาร11 

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

*สําหรับภาคเรียนท ี2 และภาคเรียนท ี3 (ถ้ามี) ให้ทําเฉพาะขันตอนท ี2, 8, 9, 10 และ 11 

ผู้กู้ยืมลงทะเบียน

รับรหัสผ่าน1 

ผู้กู้ยืมลงทะเบียน

รับรหัสผ่าน
ผู้กู้ยืมยืนความประสงค์

ขอกู้ยืมเงิน

สถานศึกษาตรวจสอบ

คุณสมบัติ

สถานศึกษาประกาศรายชือผู้

มีสิทธิกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกกรอบ

วงเงินกู้ทังปี
 ผู้กู้ยืมทําสัญญากู้ยืมเงิน 

สถานศึกษาตรวจสอบ  

ความถูกต้องของสัญญา 

ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและ/

หรือค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนืองกบั

การศึกษา

สถานศึกษาบันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียนฯ 

พร้อมพิมพ์แบบลงทะเบียน

ให้ผู้กู้ลงนาม

1 

สถานศึกษาตรวจสอบและ

ยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน

2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 
สถานศึกษานําส่งสัญญาและ

แบบลงทะเบียนให้ธนาคาร11 

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

*สําหรับภาคเรียนท ี2 และภาคเรียนท ี3 (ถ้ามี) ให้ทําเฉพาะขันตอนท ี2, 8, 9, 10 และ 11 

ขนัตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.  ภาคเรียนท ี2 และภาคเรียนท ี3 (ถ้าม)ี
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ขนัตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.  ภาคเรียนท ี2 และภาคเรียนท ี3 (ถ้าม)ี

สถานศึกษาบันทึกข้อมลูค่าเล่าเรียนฯ 

พร้อมพมิพ์แบบลงทะเบียน

ให้ผู้กู้ลงนาม

สถานศึกษาตรวจสอบและ

ยืนยนัข้อมลูแบบลงทะเบยีน
3  4 สถานศึกษานําส่งสัญญา

และแบบลงทะเบียน

ให้ธนาคาร

 5 

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

ผู้กู้ยืมยืนความประสงค์

ขอกู้ยืมเงิน
1 

ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและ/

หรือค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนืองกบั

การศึกษา

2 

1 เม.ย. ถงึ 30 มิ.ย. 2562

1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2562

ไม่เกนิ 31 ส.ค. 2562

ขันตอนการให้กู้ ยืมเงนิผ่านระบบ e-Studentloan เทอมที 1

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงิน

3.สถานศึกษา (รหัสผู้ปฏบัิติการ)

บันทกึกรอบวงเงินกู้ทงัปีการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

7.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึยอดเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนือง

9.สถานศึกษา (รหัสผู้บริหาร)

ยืนยนัแบบลงทะเบียนเรียนฯ 

และจัดทาํใบนําส่งเอกสารเพือนําส่งให้กบัธนาคาร

8.สถานศึกษา (รหัสผู้ปฏบัิติการ)

บันทกึแบบลงทะเบียนเรียนฯ

4.สถานศึกษา (รหัสผู้บริหาร)

ประกาศรายชือผู้ทมีีสิทธิกู้ยืมเงินกองทนุฯ

1.นักเรียน นักศึกษา

สมัครขอรับรหัสผ่าน (สาํหรับผูกู้ที้ยงัไม่มีรหสัผ่าน)

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

3.สถานศึกษา (รหัสผู้ปฏบัิติการ)

บันทกึกรอบวงเงินกู้ทงัปีการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

6.สถานศึกษา (รหัสผู้บริหาร)

ยืนยนัความถูกต้องของสัญญากู้ยืมเงิน

และเอกสารประกอบสัญญาฯ

7.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึยอดเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนือง

9.สถานศึกษา (รหัสผู้บริหาร)

ยืนยนัแบบลงทะเบียนเรียนฯ

และจัดทาํใบนําส่งเอกสารเพือนําส่งให้กบัธนาคาร

8.สถานศึกษา (รหัสผู้ปฏบัิติการ)

บันทกึแบบลงทะเบียนเรียนฯ

4.สถานศึกษา (รหัสผู้บริหาร)

ประกาศรายชือผู้ทมีีสิทธิกู้ยืมเงินกองทนุฯ

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงิน และนําส่งสัญญาฯ ให้กบัสถานศึกษา

10.สถานศึกษา

จัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้กบัธนาคาร

10.สถานศึกษา

จัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้กบัธนาคาร ไม่เกนิ 15 ก.ย. 2562

ระยะเวลา ทสีามารถดําเนินการในระบบ e-Studentloan 

ไม่เกนิ 31 ส.ค. 2562

กรณ ี2กรณ ี2กรณ ี1กรณ ี1

30

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปีผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา
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การดําเนินการในระบบ e-Studentloan

1.นักเรียน นักศึกษา

สมคัรขอรับรหัสผ่าน (สาํหรับผูกู้ที้ยงัไม่มีรหสัผา่น)

กรณี 1กรณี 1

32

ผู้กู้ยืมรายใหม่
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กดปุ่ มลงทะเบียนขอรหัสผ่าน

1

1.นักเรียน นักศึกษา

สมัครขอรับรหัสผ่าน (สาํหรับผูกู้ที้ยงัไม่มีรหสัผ่าน)

นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบ e-Studentloan ผ่าน Link https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

33

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ทําการกรอกข้อมูลเลขประจําตัวประชาชน , 

ชือ – สกลุ , วนัเดือนปีเกดิ และอเีมลให้ครบถ้วน

2

กดปุ่มลงทะเบียน
3

1.นักเรียน นักศึกษา

สมัครขอรับรหัสผ่าน (สาํหรับผูกู้ที้ยงัไม่มีรหสัผ่าน)

34

ผู้กู้ยืมรายใหม่



20/06/62

18

ทาํการกรอกรหัสผ่าน

และคําถามกนัลืม

4

กดปุ่ มตกลง
5

1.นักเรียน นักศึกษา

สมัครขอรับรหัสผ่าน (สาํหรับผูกู้ที้ยงัไม่มีรหสัผ่าน)

35

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ระบบจะแสดงข้อมูลเพือให้นักเรียน นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลก่อนทจีะยืนยนัข้อมูลการลงทะเบียน 

กดปุ่ มตกลง6

1.นักเรียน นักศึกษา

สมัครขอรับรหัสผ่าน (สาํหรับผูกู้ที้ยงัไม่มีรหสัผ่าน)

36

ผู้กู้ยืมรายใหม่
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กดปุ่ มยืนยนัการลงทะเบียน

8

ให้ทําการกรอกข้อมูลปีการศึกษา , ระดบัการศึกษา และชันปีทจีะยืนขอกู้ยืม
7

1.นักเรียน นักศึกษา

สมัครขอรับรหัสผ่าน (สาํหรับผูกู้ที้ยงัไม่มีรหสัผ่าน)

37

ผู้กู้ยืมรายใหม่

1.นักเรียน นักศึกษา

สมัครขอรับรหัสผ่าน (สาํหรับผูกู้ที้ยงัไม่มีรหสัผ่าน)

จบกระบวนการขอรหัสผ่าน

38

ผู้กู้ยืมรายใหม่
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ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงนิเลือก ยืนแบบคําขอกู้ยืมเงิน

กรณี 1 นักเรียน นักศึกษา

ทเีป็นผูกู้ย้มืรายใหม่ หรือ รายเก่าทีเปลียนระดบัการศึกษา

หรือเปลียนสถานศึกษา

กรณี 1 นักเรียน นักศึกษา

ทเีป็นผูกู้ย้มืรายใหม่ หรือ รายเก่าทีเปลียนระดบัการศึกษา

หรือเปลียนสถานศึกษา

กรณี 2 นักเรียน นักศึกษา

ผูกู้ย้มืรายเก่าเลือนชนัปี

กรณี 2 นักเรียน นักศึกษา

ผูกู้ย้มืรายเก่าเลือนชนัปี

39

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

กดปุ่ มผู้ทมีรีหัสผ่านแล้ว

1

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 1กรณี 1 กรณี 2กรณี 2

40
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กดปุ่ มเข้าสู่ระบบ
2

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 1กรณี 1 กรณี 2กรณี 2

41

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

การลงทะเบียนข้อมูลอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือของนักเรียน นักศึกษา ในระบบ e-Studentloan

กรอกข้อมูลอเีมล

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

เบอร์โทรศัพท์ทสีามารถตดิต่อได้

3

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 1กรณี 1 กรณี 2กรณี 2

42

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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การลงทะเบียนข้อมูลอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือของนักเรียน นักศึกษา ในระบบ e-Studentloan

กาํหนดรหัส Pin Code 

ทเีป็นตัวเลขจาํนวน 6 หลกั

4

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 1กรณี 1 กรณี 2กรณี 2

43

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

******
******

การลงทะเบียนข้อมูลอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือของนักเรียน นักศึกษา ในระบบ e-Studentloan

กดปุ่ มบันทึกข้อมูล

5

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 1กรณี 1 กรณี 2กรณี 2

44

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

******
******
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กดเลือกปีการศึกษา

6

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 1กรณี 1 กรณี 2กรณี 2

45

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

เลือกข้อนีสําหรับกรณี 2เลือกข้อนีสําหรับกรณี 2

เลือกข้อนีสําหรับกรณี 1เลือกข้อนีสําหรับกรณี 1
7

7

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 1กรณี 1 กรณี 2กรณี 2

46

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 1กรณี 1 กรณี 2กรณี 2

47

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

8

******

หน้าจอการยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน ของภาคเรียนท ี1

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน กรณี 1กรณี 1

เลือกเงือนไขทต้ีองการจะขอกู้

กดปุ่ มตกลง

9

10

48

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา
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หน้าจอการบันทึก

การยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน กรณี 1กรณี 1

กดปุ่ มบันทึกแบบ

12

กดปุ่ มพมิพ์แบบ
13

เลือก ยอมรับ

11

49

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

ตัวอย่าง แบบคําขอกู้ยืมเงินทนัีกเรียน 

นักศึกษา ต้องพมิพ์และส่งให้กับ

สถานศึกษา

แบบคาํขอกูย้มืเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน กรณี 1กรณี 1

จบกระบวนการยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงนิ

50

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา
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ตัวอย่างหน้าจอ

การยืนแบบคาํยืนยนัขอกู้ยืมเงนิ

เลือก ยอมรับ

11

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 2กรณี 2

กดปุ่ มบันทึกแบบ

12

กดปุ่ ม พมิพ์แบบ
13

51

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

ตัวอย่างแบบคาํยืนยนัขอกู้ยืมเงนิ

จบกระบวนการยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงนิ

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 2กรณี 2

52

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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หมายเหตุ : นักเรียน/นักศึกษาจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

               ตามทีนักเรียน/นักศึกษาได้เลือกประสงค์ทจีะรับการโ อนเงนิผ่านธนาคารนันๆ 

               ถึงแม้ว่านักเรียน/นักศึกษาจะไม่ขอกู้ยืมในส่วนของค่าครองชีพกต็าม

5.นักเรียน นักศึกษา
บันทึกสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

67

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

กดเลือกปีการศึกษา
1

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

68

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา
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กดปุ่ มทาํสัญญากู้ยืมเงนิ
2

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

69

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

กดทีขอ้ความ สัญญา
3

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

70

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา
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หน้าจอการบันทึกสัญญาฯ 

ของนักเรียน/นักศึกษา

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

71

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

การตรวจสอบการมตีัวตนของข้อมูลผู้คาํประกนั 
และผู้แทนโ ดยชอบธรรมกบัฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

72

ผู้คาํประกนั และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม

 เป็น บิดา หรือ มารดา 

•  กรณีมข้ีอมูลอา้งอิงจากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 

เมือนกัเรียน นกัศึกษา เลือกผูค้าํประกนัเป็น บิดา หรือมารดา ระบบจะแสดงขอ้มูลบุคคลของบิดา หรือ

มารดามาให้อัตโนมติั โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องทาํการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลว่าถูกต้อง

สมบูรณ์หรือไม่ หากตรวจสอบแลว้พบวา่ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง นกัเรียน นกัศึกษาตอ้งแจง้ผูค้าํประกนั และ/หรือ

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมให้ไปติดต่อกบัสาํนกังานเขต/อาํเภอ เพือขอปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ และแจง้ให้

กองทุนฯ ส่งตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองอีกครังหนึง

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา
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การตรวจสอบการมตีัวตนของข้อมูลผู้คาํประกนั 
และผู้แทนโ ดยชอบธรรมกบัฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (ต่อ)

73

ผู้คาํประกนั และ/หรือผู้แทนโ ดยชอบธรรม

เป็น บิดา หรือ มารดา 

•  กรณีไม่มีข้อมูลอา้งอิงจากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 

เมือนกัเรียน นกัศึกษา เลือกผูค้าํประกนัเป็น บิดา หรือมารดา ระบบจะให้กรอกขอ้มูลเลขบตัร

ประจาํตวัประชาชน คาํนาํหน้า ชือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด โทรศพัท์ โทรศพัท์มือถือ และอีเมล   

ซึงในส่วนของขอ้มูลทีอยู่ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูล โดยระบบจะนําขอ้มูลไปตรวจสอบกบัฐานขอ้มูล

ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

การตรวจสอบการมตีัวตนของข้อมูลผู้คาํประกนั 
และผู้แทนโ ดยชอบธรรมกบัฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (ต่อ)

74

ผู้คาํประกนั และ/หรือผู้แทนโ ดยชอบธรรม

เป็นบุคคลอืนทไีม่ใช่บิดา หรือ มารดา 

เมือนักเรียน นักศึกษา เลือกผูค้าํประกันเป็นบุคคลอืนทีไม่ใช่บิดา หรือมารดา ระบบจะให้

กรอกข้อมูลเลขบัตรประจาํตัวประชาชน คาํนําหน้า ชือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด โทรศัพท ์

โทรศพัทมื์อถือ และอีเมล   ซึงในส่วนของขอ้มูลทีอยูไ่ม่ตอ้งกรอกขอ้มูล โดยระบบจะนาํขอ้มูลไป

ตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา
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การตรวจสอบการมตีัวตนของข้อมูลผู้คาํประกนั 
และผู้แทนโ ดยชอบธรรมกบัฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (ต่อ)

75

ในการตรวจสอบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองจะใชร้ะยะเวลา

ประมาณ 1 - 3 ชวัโมง

ทงันี เมือข้อมูลไดรั้บการตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

เรียบร้อยแลว้ นกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลว่าถูกตอ้งสมบูรณ์

หรือไม่ หากตรวจสอบแลว้พบว่าขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง นกัเรียน นกัศึกษาตอ้งแจง้ผูค้าํประกนั และ/หรือ

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมให้ไปติดต่อกบัสํานกังานเขต/อาํเภอ เพือขอปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ 

แลว้จึงเขา้มาบนัทึกสัญญากูย้มืเงินในระบบอีกครังหนึง

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

การพมิพ์สัญญากู้ยืมเงนิ

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

76

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

กดปุ่ ม พมิพ์สัญญา

4

เมือข้อมูลในส่วนของคาํประกัน 

และ/หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมถูกต้อง

สมบูรณ์ ให้นกัเรียน นกัศึกษาทาํการพิมพ์

สญัญาฯ จากระบบ e-Studentloan
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5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ

ให้กับสถานศึกษา

77

จบกระบวนการบันทึกสัญญากู้ยืมเงนิ

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา

5.นักเรียน นักศึกษา

บันทกึสัญญากู้ยืมเงนิ และนําส่งสัญญาฯ ให้กับสถานศึกษา

78

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา
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เมือสถานศึกษาดาํเนินการยนืยนัผลการตรวจความถูกตอ้งของสญัญากูย้ืมเงินและเอกสารประกอบสญัญาฯ เรียบร้อยแลว้        

ท่านสามารถเรียกดูรายงานเพือตรวจสอบผลการยนืยนัสญัญาฯ ของนกัเรียน นกัศึกษาได ้
83

   หมายเหตุ : นักเรียน/นักศึกษา ทมีีความประสงค์ขอกู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพเพยีงอย่างเดยีวไม่ต้องดําเนินการในขันตอนนี

7.นักเรียน นักศึกษา
บนัทึกยอดเงนิค่าเล่าเรียน และค่าใ ช้จ่ายทีเกียวเนือง

84

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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กดเลือกปีการศึกษา
1

7.นักเรียน นักศึกษา
บันทกึยอดเงนิค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนือง

85

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

กดปุ่ มยืนยนัข้อมูล

2 ทาํการกรอกข้อมูลเลขทใีบเสร็จ, วนัทขีองเอกสาร, 

ยอดเงนิค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนืองกบัการศึกษา

3

7.นักเรียน นักศึกษา
บันทกึยอดเงนิค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนือง

86

จบกระบวนการบันทึกยอดเงนิค่าเล่าเรียน 

และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง จากนักเรียน นักศึกษา

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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119

ไม่เกนิ 31 ม.ค. 2562

ไม่เกนิ 31 ม.ค. 2562

ขันตอนการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan เทอมท ี2

1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2562
 

1.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคํายืนยนัการขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

บันทึกยอดเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทเีกียวเนือง

 

4.สถานศึกษา (รหัสผู้บริหาร)

ยืนยนัแบบลงทะเบียนเรียนฯ 

และจัดทําใบนําส่งเอกสารเพือนําส่งให้กับธนาคาร

3.สถานศึกษา (รหัสผู้ปฏิบัติการ)

บันทึกแบบลงทะเบียนเรียนฯ

5.สถานศึกษา

จัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้กับธนาคาร
120

** นักเรียน/นักศึกษา ทมีีความประสงค์ขอกู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพ

เพยีงอย่างเดยีวไม่ต้องดําเนินการในขันตอนนี **
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1.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคํายืนยนัการขอกู้ยืมเงนิ

121

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

กดปุ่ มผู้ทมีรีหัสผ่านแล้ว

1.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงนิ

1

122

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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1.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงนิ

กดปุ่ มเข้าสู่ระบบ
2

123

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

1.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงนิ

กดเลือกปีการศึกษา
3

124

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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1.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงนิ

125

ต้องเลือกแบบคาํยืนยนัขอกู้ยืมเงนิ

4

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํขอกู้ยืมเงิน

2.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงินกรณี 1กรณี 1 กรณี 2กรณี 2

126

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

5

******
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ตัวอย่างหน้าจอ

การยืนแบบคาํยืนยนัขอกู้ยืมเงนิ

1.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงนิ

127

6

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

ตัวอย่างแบบคาํยืนยนั

ขอกู้ยืมเงนิ

1.นักเรียน นักศึกษา

ยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงนิ

128

จบกระบวนการยืนแบบคาํยืนยนัการขอกู้ยืมเงนิ

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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   หมายเหตุ : นักเรียน/นักศึกษา ทมีีความประสงค์ขอกู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพเพยีงอย่างเดยีวไม่ต้องดําเนินการในขันตอนนี

2.นักเรียน นักศึกษา
บนัทึกยอดเงนิค่าเล่าเรียน และค่าใ ช้จ่ายทีเกียวเนือง

129

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

กดทข้ีอความ บันทกึจาํนวนเงนิค่าเล่าเรียนฯ

1

2.นักเรียน นักศึกษา
บันทกึยอดเงนิค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนือง

130

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี
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กดปุ่ มยืนยนัข้อมูล

2 ทาํการกรอกข้อมูลเลขทใีบเสร็จ, วนัทขีองเอกสาร, 

ยอดเงนิค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนืองกบัการศึกษา

3

2.นักเรียน นักศึกษา
บันทกึยอดเงนิค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทเีกยีวเนือง

131

จบกระบวนการบันทึกยอดเงนิค่าเล่าเรียน 

และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง จากนักเรียน นักศึกษา

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลยีนระดับการศึกษาหรือเปลยีนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือนชันปี

3.สถานศึกษา (รหัสผู้ปฏิบัตกิาร)

สถานศึกษาบนัทึกแบบลงทะเบียนเรียนฯ

132




