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บทน า  
ขัน้ตอนการด าเนินการของผู้ขอรบัทุน กรอ. ในระบบ e-Studentloan 
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ผูข้อรับทุนฯ ท าการ Register เพ่ือรับรหสัผา่นในระบบ e-Studentloan  

ผูข้อรับทุนฯ ท าการยืน่แบบค าขอกูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูข้อรับทุนฯ รอสถานศึกษานดัสมัภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อรับทุนฯ  
และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิขอรับทุน กรอ. 

 

ผูข้อรับทุนฯ ท่ีประสงคข์อรับทุนในส่วนของค่าครองชีพ ผูข้อรับทุนจะตอ้งเปิดบญัชี 

ออมทรัพยก์บัทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

ผูข้อรับทุนฯ ท าการบนัทึกสญัญากูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan และท าการพิมพส์ญัญาฯ  
ทั้งน้ีใหผู้เ้ก่ียวขอ้งลงนามพร้อมกบัจดัเตรียมเอกสารประกอบสญัญากูย้มืส่งใหก้บัทางสถานศึกษา 

ผูข้อรับทุนฯ ตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวน
เงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ท่ีสถานศึกษาเป็นผูจ้ดัท า 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

ผูข้อรับทุนฯ บนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 
ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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ขั้นตอนการท างานของผู้ขอรับทุน กรอ. ในระบบ e-Studentloan ของภาคเรียนที ่1 
ในแต่ละปีการศึกษา (ส าหรับผู้ขอรับทุนทีม่ีการลงทะเบียนขอรหัสผ่านแล้ว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูข้อรับทุนฯ ท าการยืน่แบบค าขอกูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูข้อรับทุนฯ รอสถานศึกษานดัสมัภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อรับทุนฯ  
และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิขอรับทุน กรอ. 

 

ผูข้อรับทุนท าการบนัทึกสญัญากูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  
และท าการพิมพส์ญัญากูย้มืใหผู้เ้ก่ียวขอ้งลงนามพร้อมกบัจดัเตรียมเอกสารประกอบสญัญา

กูย้มืส่งใหก้บัทางสถานศึกษา 

ผูข้อรับทุนตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงนิ
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ท่ีสถานศึกษาเป็นผูจ้ดัท า 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

ผูข้อรับทุนบนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 
ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 

 

ผูข้อรับทุนท่ีไดรั้บการอนุมติัใหกู้ย้มืเงินกองทุนฯ  
จะตอ้งเปิดบญัชีออมทรัพยก์บัทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย   

หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
 



                                                                                  กองทุนเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)  3   

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

 คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูข้อรับทุน 

ขั้นตอนการท างานของผู้ขอรับทุนส าหรับผู้ขอรับทุน กรอ. ในระบบ            
   e-Studentloan ของภาคเรียนที ่2 และ 3 ในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 
 
 
 

ผูข้อรับทุนท าการยืน่แบบค ายนืยนัผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูข้อรับทุนตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงนิ
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ท่ีสถานศึกษาเป็นผูจ้ดัท า 

 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 
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ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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การขอรับทุน กรอ. ผ่านระบบ e-Studentloan (ภาพรวม) 
 

 

 

หมายเหตุ : ส าหรับภาคการศึกษาต่อไป ผู้ขอรับทุนและสถานศึกษาจะด าเนินการเฉพาะขั้นตอนทีม่เีคร่ืองหมาย   *  เท่านั้น 



                                                                                       กองทุนเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)   5 

                                                                                                                            http://www.studentloan.or.th 

 คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

บทท่ี 1 
 การลงทะเบียนขอรหสัผา่น 
 

วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผู้ขอรบัทุนที่เขา้สู่ระบบ e-Studentloan เป็นครัง้แรกจะต้องท าการลงทะเบียนขอรหสัผ่านเพื่อใช้ในการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ของระบบ e-Studentloan 
  
การเข้าสู่ระบบ e-Studentloan 

 ผู้กู้ยมืษาสามารถท าการเข้าสู่หน้าจอการ Login ระบบ e-Studentlaon ส าหรับผู้กู้ยมืได้ 2 ทางดงันี ้

1. ใหผู้กู้ย้มืเขา้หนา้ Website หลกัของกองทุนฯ โดยพิมพท่ี์อยูข่องเวบ็ไซตก์องทุนฯ โดยพิมพค์  าวา่ 

http://www.studentloan.or.th  ดงัรูปหน้าจอภาพ ICL-0001-01 และจะปรากฏหน้า Website หลกัของกองทุนฯ  ให้

สถานศึกษาคลิกท่ีขอ้ความ “ ระบบ e-Studentloan นักเรียน/นัศึกษา ” ดงัรูปจอภาพ ICL-0001-02 และจะปรากฏ
หนา้จอ เขา้สู่ระบบ e-Studentloan ส าหรับผูกู้ย้มืรูปจอภาพ ICL-0001-03    
 

 
รูปจอภาพ ICL-0001-01 
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รูปจอภาพ ICL-0001-02    
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รูปจอภาพ ICL-0001-03 

 

 

 2. ใหส้ถานศึกษาพิมพท่ี์อยูข่อง เวบ็ไซตร์ะบบงาน e-Studentlon โดยพิมพค์  าวา่ 

https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html  ดงัรูปจอภาพ ICL-0001-04  และจะปรากฏ
หนา้จอเขา้สู่ระบบ e-Studentloan ส าหรับผูกู้ย้มื ดงัรูปจอภาพ ICL-0001-05 
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รูปจอภาพ ICL-0001-04   

 

 
รูปจอภาพ ICL-0001-05 
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ขัน้ตอนการด าเนินการลงทะเบียนขอรหสัผ่าน 

1. จากรูปจอภาพ ICL-0001-05  ใหค้ลกิทีปุ่่ม    จะปรากฏจอภาพใหผู้ข้อรบัทุน
ท าการกรอกขอ้มลูบุคคล ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0001-2 
 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0001-2 

 
2. ผูข้อรบัทุนท าการกรอกเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, วนัเดอืนปีเกดิ และ อเีมลล ์ดงัรูป

จอภาพ ICLMENU-0001-3 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0001-3 
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3. เมื่อผูข้อรบัทุนท าการกรอกขอ้มลูบุคคลครบถว้นแลว้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่    
4. ระบบจะท าการแสดงหน้าจอให้ผู้ขอรบัทุนท าการก าหนดรหสัผ่านเพื่อใช้ในการด าเนินการเขา้สู่ระบบ 

และก าหนดค าถามกนัลมื และค าตอบ เพื่อใชใ้นกรณีที่ผูข้อรบัทุนลมืรหสัผ่าน   
 การก าหนดรหสัผ่าน ผู้ขอรบัทุนจะต้องกรอกข้อมูลเป็นตัวเลขหรือตัวอกัษรภาษาองักฤษ อย่างน้อย
จ านวน  6 หลกั และในสว่นของการกรอกขอ้มลูค าถามกนัลมืรหสัผ่าน ระบบจะแสดงขอ้มลูค าถามกนัลมื ให้ผูข้อรบัทุน
เลอืก เช่น  “สทีีช่อบ” โดยผูข้อรบัทุนจะตอ้งท าการเลอืกค าถามและระบุค าตอบ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0001-4 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0001-4 

  

5.  เมื่อผูข้อรบัทุนท าการก าหนดรหสัผ่าน ก าหนดค าถามกนัลมืรหสัผ่านแลว้ คลกิทีปุ่ม่  จะปรากฏ
จอภาพ ใหผู้ข้อรบัทุนท าการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลบุคคลที่ผูข้อรบัทุนไดร้ะบุไว ้ดงัรูปจอภาพ ICLMENU-

0001-5  ถา้ขอ้มลูบุคคลของผูข้อรบัทุนถูกต้อง ใหค้ลกิปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบยีน
ขอรหัสผ่ าน ล่วงหน้าดังรูปจอภาพ ICLMENU-0001-6  ให้ผู้ขอรับทุนท าการระบุข้อมูลจากนั ้น คลิกปุ่ ม 

จากนัน้ระบบจะแสดงผลหน้าจอดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0001-7 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0001-5 
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รปูจอภาพ ICLMENU-0001-6 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0001-7 

 
 จากรปูจอภาพที ่ICLMENU-0001-7 ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ผลว่าผูข้อรบัทุนไดด้ าเนินการลงทะเบยีนขอ
รหสัผ่านเรยีบร้อยแล้ว โดยระบบจะท าการส่งขอ้มูลบุคคลของผู้ขอรบัทุนตรวจสอบความถูกต้องกบัส านักทะเบยีน
ราษฎร ์กรมการปกครอง เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลบุคคล โดยผูข้อรบัทุนจะต้องท าการเขา้สู่ระบบ                      
e-Studentloan อกีครัง้ในวนัถดัไป เพื่อด าเนินการยื่นแบบค าขอรบัทุนในขัน้ตอนต่อไป   
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บทท่ี  2 
 การเข้าสู่ระบบงาน 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูข้อรบัทุนทีด่ าเนินการลงทะเบยีนขอรหสัผ่านแลว้ จะต้องท าการเขา้สู่ระบบ e-Studentlon เพื่อด าเนินตาม
ขัน้ตอนการขอรบัทุนในระบบ e-Studentloan 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

1.   จากรปูจอภาพที ่ICLMENU-0002-1  ใหผู้ข้อรบัทุนท าการคลกิทีปุ่่ม   ระบบ
จะแสดงหน้าจอใหท้ าการ Login เขา้สูร่ะบบ ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0002-2 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0002-1 

 
 



                                                                                       กองทุนเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)  13 

                                                                                                                            http://www.studentloan.or.th 

 คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0002-2 

 
 ผูข้อรบัทุนจะตอ้งท าการระบุเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อรบัทุน และระบุรหสัผ่านที่ผูข้อรบัทุนไดท้ า

การก าหนดไว้ในขัน้ตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน และท าการคลิกที่ปุ่ม   เพื่อด าเนินการเข้าสู่
ระบบงาน 
 
 2.  ในการ Login เขา้สู่ระบบครัง้แรก ระบบจะมกีารตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลบุคคลที่ผูข้อรบัทุนไดท้ าการ
ระบุไว ้กบัขอ้มลูของส านกัทะเบยีนราษฎร ์กรมการปกครอง ในกรณีทีก่ารตรวจสอบขอ้มลู ชื่อ นามสกุล และวนัเดอืนปีเกดิ    
ของผู้ขอรบัทุนไม่ถูกต้อง ระบบจะท าการแสดงหน้าจอแจ้งเตือนให้ผู้ขอรบัทุนท าการแก้ไขขอ้มูลให้ถูกต้อง ดงัรูป
จอภาพ ICLMENU-0002-3 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0002-3 

 
3. ผูข้อรบัทุนต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ นามสกุล และวนัเดอืนปีเกดิ โดยตรวจสอบจาก

ขอ้มลูในระบบ กบัเอกสารขอ้มลูบุคคลของผูข้อรบัทุน เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องตรงกนั ใหผู้กู้ท้ าการแกไ้ข

ข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏข้อความแจ้งผลการ
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ตรวจสอบหากขอ้มูลถูกต้องแล้ว ระบบจะท าการปรบัปรุงขอ้มูล และแจ้งใหผู้้ขอรบัทุนเขา้สู่ระบบใหม่อกีครัง้ ดงัรูป
จอภาพ ICLMENU-0002-4 

** หมายเหตุ ** หากผูข้อรบัทุนท าการตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้มูลแลว้ยงัไม่สามารถท าการยนืยนัลงทะเบยีน
ได ้เน่ืองจากขอ้มลูของส านกังานทะเบยีนราษฎรไ์ม่ถูกต้อง ผูข้อรบัทุนจะต้องไปตดิต่อกบัทางส านักงานเขตเพื่อแกไ้ข
ขอ้มลูของผูข้อรบัทุนใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ และหลงัจากทีผู่ข้อรบัทุนท าการแจง้แกไ้ขขอ้มลูกบัทางส านกังานเขตแลว้อย่าง
น้อย 1 วนัท าการ ผู้ขอรบัทุนจะต้องติดต่อมายงักองทุนฯ ที่ศูนย์สายใจ กยศ. เบอร์โทรศพัท์ 0-2610-4888 เพื่อให้
กองทุนฯ สง่ขอ้มลูไปตรวจสอบกบัส านกังานทะเบยีนราษฎรอ์กีครัง้  

 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0002-4 

 
4. ส าหรบัผูข้อรบัทุน ทีท่ าการเขา้สูร่ะบบงานแลว้ ผลการตรวจสอบขอ้มูลถูกต้อง จะแสดงขัน้ตอนการ

ท างานต่อไป ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0002-5 
 

 

รปูจอภาพ ICLMENU-0002-5 
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บทท่ี  3 
 แบบค าขอกู้ยืมเงิน 
 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูข้อรบัทุนจะต้องท าการบนัทกึแบบค าขอกูย้มืเงนิผ่านระบบ e-Studentloan เพื่อเป็นการแจง้ความประสงค์
ขอรบัทุน กรอ. โดยผู้ขอรบัทุนจะต้องยื่นแบบค าขอกู้ยมืเงนิไปยงัสถานศึกษาที่ผู้ขอรบัทุน ประสงค์จะขอรบัทุนใน
สถานศกึษานัน้ ๆ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 

3.1 การบนัทึกแบบค าขอกู้ยืมเงิน 
1.  เมื่อผูข้อรบัทุน Login เขา้สู่ระบบ e-Studentloan ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปจอภาพ ICLMENU-0003-1 

เพื่อใหผู้ข้อรบัทุนเลอืกปีการศกึษา และภาคเรยีนทีป่ระสงคจ์ะท ารายการ 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-1 

 
2. คลิกที่ข้อความปีการศกึษา และภาคเรียนที่ประสงค์จะท ารายการ  ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปจอภาพ 

ICLMENU-0003-2 
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รปูจอภาพ  ICLMENU-0003-2 

 

3. คลกิที ่ แบบค าขอกูย้มืเงนิ ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปจอภาพ ICLMENU-0003-3 ใหผู้ข้อรบัทุนท าการระบุ

ประเภทกอง ระดบัการศกึษา ชัน้ปีชื่อสถานศกึษา จากนัน้คลกิปุ่ม   (เพื่อตรวจสอบว่าสถานศกึษาที่ผูข้อรบัทุน 
กรอ. ระบุนัน้อยู่ในกลุ่มสถานศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการหรอืไม่) จากนัน้ระบบจะแสดงขอ้มูลหลกัสตูร และสาขาวชิาเอก

เพื่อใหผู้ข้อรบัทุนระบุ จากนัน้คลกิปุม่   ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0003-4 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-3 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-4 
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4. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบค าขอกู้ยืมเงิน ดงัรูปจอภาพ ICLMENU-0003-5 โดยให้ผู้ขอรบัทุนท าการระบุ
รายละเอยีดต่างๆ  
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-5 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผูข้อรบัทุนจะตอ้งท าการระบุขอ้มลูแบบค าขอกูย้มืเงนิโดยขอ้มลูจะแบ่งเป็น 7 สว่นดงันี้ 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูสถานศกึษา  
ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลสถานศกึษาที่ผู้ขอรบัทุนได้ท าการแจ้งยื่นขอรบัทุน โดยผู้ขอรบัทุนจะต้องระบุ

ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูสถานศกึษา เช่น ระดบั คณะ หลกัสตูร เป็นตน้ โดยแบ่งตามระดบัการศกึษาดงันี้ 
1.1 ระดบัอาชวีศกึษา (ปวส. และ ปวท.) 

ผู้ขอรบัทุนจะต้องท าการระบุขอ้มูล ระดบัชัน้เรยีนที่ท่านจะขอรบัทุนค่าเล่าเรยีน และค่าธรรมเนียม  , 
หลกัสตูร และระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0003-6 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-6 

 
1.2 ระดบัอนุปรญิญา / ปรญิญาตร ี

ผู้ขอรบัทุนจะต้องท าการระบุขอ้มูล ระดบั คณะ เวลาการศกึษาตามหลกัสูตร  การเรยีนการสอน 
และชัน้ปีท่านจะขอรบัทุนค่าเล่าเรยีน และค่าธรรมเนียมฯ ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0003-7 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-7 

 
สว่นที ่2 ขอ้มลูบุคคล  

ระบบจะท าการแสดงขอ้มลู เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ สกุล วนัเดอืนปีเกดิ ทอียู่ตามทะเบยีนบา้น ตามขอ้มูล
จากส านักทะเบยีนราษฎร์ กรมการปกครอง ผู้ขอรบัทุนจะต้องท าการระบุรหสันักศกึษา , เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถ
ตดิต่อได ้, E-Mail Address และเบอรม์อืถอื ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0003-9 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-9 
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