
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ.) 
STUDENT LOAN FUND 

 

 
 

คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบการให้กู้ยมืเงนิผ่านอนิเตอร์เน็ต (e-Studentloan) 

 
 

 
 
 

 
ส าหรับผู้กู้ยมื 

 
 
 
  
    

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  เลขท่ี 63 ซ.ทวมิีตร ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง       
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร 02-610-4888 http://www.studentloan.or.th 



กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

สารบญั 
 

                            หน้า 
บทน า ขัน้ตอนการกู้ยืมของผูก้ ู้ยืม   1 
บทท่ี 1 การลงทะเบียนขอรหสัผ่าน   6  
บทท่ี 2 การเข้าสู่ระบบงาน        13  
บทท่ี 3 แบบค าขอกู้ยืมเงิน                    16 
 3.1    การบนัทกึแบบค าขอกูย้มืเงนิ                16 
 3.2    การแกไ้ขแบบค าขอกู้ยมืเงนิ      22 
 3.3    การยกเลกิแบบค าขอกูย้มืเงนิ                25 
บทท่ี 4 สญัญากู้ยืมเงิน         28 

4.1 การบนัทกึสญัญากู้ยมืเงนิ       28 
4.2 การพมิพส์ญัญากูย้มืเงนิ       35 

บทท่ี 5 บนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองฯ                        37 
5.1 การบนัทกึจ านวนเงนิค่าเล่าเรยีน และค่าใชจ้่ายเกี่ยวเนื่อง   37 

กบัการศกึษาตามทีส่ถานศกึษาเรยีกเกบ็จรงิ 
บทท่ี 6 แบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน       40 

6.1    การบนัทกึแบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ     40 
 6.2    การแกไ้ขแบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ      45 
 6.3    การยกเลกิแบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ     47 
บทท่ี 7 การสอบถามข้อมูล        51 
 7.1    ขอ้มลูสถานะการด าเนินการกูย้มืปจัจบุนัของผูกู้้ยมื    51 
 7.2    ขอ้มลูผูกู้ย้มื        53 
บทท่ี 8 การแก้ไขข้อมูล        56 
 8.1    การแกไ้ขอเีมลแ์อดเดรส       56 
 8.2    การแกไ้ขรหสัผ่าน       57 
บทท่ี 9 การ Reset รหสัผ่าน        60 
 9.1    การ Reset รหสัผ่าน       60 
  

 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  1   

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

บทน า  
ขัน้ตอนการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan 

 

ขั้นตอนการท างานของนักเรียน นักศึกษาส าหรับผู้กู้ยมืรายใหม่ และผู้กู้ยมืรายเก่าที่ยงัไม่เคยเข้ามา
ท าการขอรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan  ของภาคเรียนที ่1 ในแต่ละปีการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูกู้ย้มืท าการ Register เพ่ือรับรหสัผา่นในระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืท าการยืน่แบบค าขอกูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืรอสถานศึกษานดัสมัภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ย้มื  
และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงิน กยศ. 

 

ผูกู้ย้มืท่ีไดรั้บการอนุมติัใหกู้ย้มืเงินกองทุนฯ  
จะตอ้งเปิดบญัชีออมทรัพยก์บัทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น 

ผูกู้ย้มืท าการบนัทึกสญัญากูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  
และท าการพิมพส์ญัญากูย้มื และใหผู้เ้ก่ียวขอ้งลงนามพร้อมกบัจดัเตรียมเอกสารประกอบ

สญัญากูย้มืส่งใหก้บัทางสถานศึกษา 

ผูกู้ย้มืตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจ านวนเงินค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ท่ีสถานศึกษาเป็นผูจ้ดัท า 

เร่ิมตน้ 

END 

ผูกู้ย้มืบนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 
ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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ขั้นตอนการท างานของนักเรียน นักศึกษาส าหรับผู้กู้ยมืรายใหม่ และผู้กู้ยมืรายเก่าทีม่ีรหัสผ่านแล้ว 
และมีการย้ายสถานศึกษา หรือมีการเปลีย่นแปลงระดับการศึกษาในระบบ e-Studentloan ของภาค
เรียนที ่1 ในแต่ละปีการศึกษา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกู้ย้มืท าการยืน่แบบค าขอกูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืรอสถานศึกษานดัสมัภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ย้มื  
และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงิน กยศ. 

ผูกู้ย้มืท่ีไดรั้บการอนุมติัใหกู้ย้มืเงินกองทุนฯ  
จะตอ้งเปิดบญัชีออมทรัพยก์บัทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น 

ผูกู้ย้มืท าการบนัทึกสญัญากูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  
และท าการพิมพส์ญัญากูย้มืใหผู้เ้ก่ียวขอ้งลงนามพร้อมกบัจดัเตรียมเอกสารประกอบสญัญา

กูย้มืส่งใหก้บัทางสถานศึกษา 

ผูกู้ย้มืตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงนิค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ท่ีสถานศึกษาเป็นผูจ้ดัท า 

เร่ิมตน้ 

END 

ผูกู้ย้มืบนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 
ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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ขั้นตอนการท างานของนักเรียน นักศึกษาส าหรับผู้กู้ยมืรายเก่าทีม่ีรหัสผ่านแล้ว และไม่มีการย้าย
สถานศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา ของภาคเรียนที ่1 ในแต่ละปีการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูกู้ย้มืท าการยืน่แบบค ายนืยนัขอกูย้มืผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืรอสถานศึกษานดัสมัภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ย้มื  
และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงิน กยศ. 

 

ผูกู้ย้มืตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงนิค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ท่ีสถานศึกษาเป็นผูจ้ดัท า 

 

เร่ิมตน้ 

END 

ผูกู้ย้มืบนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 
ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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ขั้นตอนการท างานของนักเรียน นักศึกษาส าหรับผู้กู้ยมืรายใหม่ และผู้กู้ยมืรายเก่าในระบบ              
e-Studentloan ของภาคเรียนที ่2 และ 3 ในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 
 
 
 

ผูกู้ย้มืท าการยืน่แบบค ายนืยนัผา่นระบบ e-Studentloan  

ผูกู้ย้มืตรวจสอบยอดเงนิ และลงลายมอืช่ือในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงนิค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ ท่ีสถานศึกษาเป็นผูจ้ดัท า 

 

เร่ิมตน้ 

END 

ผูกู้ย้มืบนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 
ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผา่นระบบ e-Studentloan 
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การกู้ยมืเงนิ กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan (ภาพรวม) 
 

 
 
 

หมายเหตุ : ส าหรับภาคการศึกษาต่อไป ผูกู้ย้มืและสถานศึกษาจะด าเนินการเฉพาะขั้นตอนท่ีมีเคร่ืองหมาย   *  เท่านั้น 
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บทท่ี 1 
 การลงทะเบียนขอรหสัผา่น 
 

วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูกู้ย้มืทีเ่ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan เป็นครัง้แรก จะตอ้งท าการลงทะเบยีนขอรหสัผ่านเพื่อใชใ้นการด าเนินการ
กูย้มืเงนิตามขัน้ตอนต่าง 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 SLF-0001-01 และจะปรากฏหน้า Website หลกัของกองทุนฯ  ให้

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

 
รูปจอภาพ SLF-0001-01 
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รูปจอภาพ SLF-0001-02    
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รูปจอภาพ SLF-0001-03 

 

 

 2. ใหส้ถานศึกษาพิมพท่ี์อยูข่อง เวบ็ไซตร์ะบบงาน e-Studentlon โดยพิมพค์  าวา่ 

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

 

 
รูปจอภาพ SLF-0001-05 
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ขัน้ตอนการด าเนินการลงทะเบียนขอรหสัผ่าน 

1. จากรูปจอภาพ SLF-0001-05 กดปุ่ม   จะปรากฏหน้าจอภาพใหผู้กู้ย้มืท า
การกรอกขอ้มลูบุคคล ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0001-2 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-2 

 
2. ผูกู้ย้มืท าการกรอกเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, วนัเดอืนปีเกดิ และ อเีมล ์ตามรปูแบบที่

หน้าจอทีก่ าหนดไว ้ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-3 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-3 
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3. เมื่อผูกู้ย้มืท าการกรอกขอ้มลูบุคคลครบถว้นแลว้ ใหก้ดปุม่    
4. ระบบจะท าการแสดงหน้าจอให้ผู้กู้ยมืท าการก าหนดรหสัผ่านเพื่อใช้ในการด าเนินการเขา้สู่ระบบ และ

ก าหนดค าถามกนัลมื และค าตอบ เพื่อใชใ้นกรณีทีผู่กู้ย้มืลมืรหสัผ่าน   
 การก าหนดรหสัผ่าน ผูกู้ย้มืจะต้องกรอกขอ้มูลเป็นตวัเลขหรอืตวัอกัษรภาษาองักฤษ อย่างน้อยจ านวน  
6 หลกั และในส่วนของการกรอกขอ้มูลค าถามกนัลมืรหสัผ่าน ระบบจะแสดงขอ้มูลค าถามกนัลมื ให้ผูกู้ย้มืเลอืก เช่น     
“สทีีช่อบ” โดยผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการเลอืกค าถามและระบุค าตอบ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-4 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-4 

  

5.  เมื่อผูกู้ย้มืท าการก าหนดรหสัผ่าน ก าหนดค าถามกนัลมืรหสัผ่านแลว้ กดปุ่ม  จะปรากฏ
หน้าจอภาพ ใหผู้กู้ย้มืท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูบุคคลทีผู่กู้ย้มืไดร้ะบุไว ้ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-

5  ถ้าขอ้มูลบุคคลของผู้กู้ยมืถูกต้องให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบยีนขอ

รหสัผ่านล่วงหน้าดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-6  ใหผู้กู้ย้มืท าการระบุขอ้มลูจากนัน้กดปุม่ 
จากนัน้ระบบจะแสดงผลหน้าจอดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0001-7 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-5 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0001-6 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0001-7 

 
 จากรูปจอภาพที ่SLFMENU-0001-7 ระบบจะแสดงขอ้ความแจ้งผลว่าผู้กู้ยมืได้ด าเนินการลงทะเบยีนขอ
รหสัผ่านเรยีบรอ้ยแลว้ โดยระบบจะท าการส่งขอ้มูลบุคคลของผูกู้ย้มืตรวจสอบความถูกต้องกบัส านักทะเบยีนราษฎร ์
กรมการปกครอง เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล โดยผู้กู้ยืมจะต้องท าการเข้าสู่ระบบ                      
e-Studentloan อกีครัง้ในวนัถดัไป เพื่อด าเนินการยื่นแบบค าขอกูย้มืในขัน้ตอนต่อไป 
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บทท่ี  2 
 การเข้าสู่ระบบงาน 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผู้กู้ยมืที่ด าเนินการลงทะเบยีนขอรหสัผ่านแล้ว จะต้องท าการเขา้สู่ระบบ  e-Studentlon เพื่อด าเนินตาม
ขัน้ตอนการกูย้มืเงนิในระบบ e-Studentloan 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

1.   จากรูปจอภาพที ่SLFMENU-0002-1  ใหผู้้กูย้มืท าการกดปุ่ม   จะแสดง
หน้าจอใหท้ าการ Login เขา้สูร่ะบบ ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0002-2 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0002-1 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0002-2 

 
 ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการระบุเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของผูกู้ย้มื และระบุรหสัผ่านที่ผูกู้ย้มืไดท้ าการก าหนดไว้

ในขัน้ตอนการลงทะเบยีนขอรหสัผ่าน และท าการกดปุม่   เพื่อด าเนินการเขา้สูร่ะบบงาน 
 
 2.  ในการ Login เขา้สูร่ะบบครัง้แรก ระบบจะมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูบุคคลทีผู่กู้ย้มืไดท้ าการระบุไว ้
กบัข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์กรมการปกครอง ในกรณีที่การตรวจสอบข้อมูล ชื่อ นามสกุล และวนัเดือนปีเกิด      
ของผู้กู้ยืมแล้วไม่ถูกต้องตรงกบัส านักทะเบียนราษฎร์ฯ ระบบจะท าการแสดงหน้าจอแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้กู้ยืมท าการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งตรงกบัส านกัทะเบยีนราษฎรฯ์ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0002-3 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0002-3 

 
3. ผูกู้ย้มืตอ้งท าการตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ นามสกุล และวนัเดอืนปีเกดิ โดยตรวจสอบจากขอ้มูล

ในระบบ กบัเอกสารขอ้มลูบุคคลของผูกู้ย้มื เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน จะตอ้งตรงกนั ใหผู้กู้ย้มืท าการแกไ้ขขอ้มูลให้

ถูกต้อง เมื่อท าการแก้ไขเรยีบรอ้ยแลว้ กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอขอ้ความแจ้งผลการตรวจสอบ           
หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะท าการปรับปรุงข้อมูล และแจ้งให้ผู้กู้ยืมเข้าสู่ระบบใหม่อีกครัง้ ดังรูปจอภาพ 
SLFMENU-0002-4 
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** หมายเหตุ **  หากผู้กูย้มืท าการตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้มูลแลว้ยงัไม่สามารถท าการยนืยนัลงทะเบยีนได ้
เน่ืองจากขอ้มลูของส านกังานทะเบยีนราษฎรไ์ม่ถูกตอ้ง ผูกู้ย้มืจะตอ้งไปตดิต่อกบัทางส านกังานเขตเพื่อแกไ้ขขอ้มลูของ
ผู้กู้ยืมให้ถูกต้องสมบูรณ์ และหลงัจากที่ผู้กู้ยมืท าการแจ้งแก้ไขข้อมูลกบัทางส านักงานเขตแล้วอย่างน้อย 1 วนัท าการ        
ผู้กู้ยืมจะต้องติดต่อมายงักองทุนฯ ที่ศูนย์สายใจ กยศ. เบอร์โทรศพัท์ 0-2610-4888 เพื่อให้กองทุนฯ ส่งข้อมูลไป
ตรวจสอบกบัส านกังานทะเบยีนราษฎรอ์กีครัง้  

 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0002-4 

 
4. ส าหรบัผู้กู้ยืม ที่ท าการเขา้สู่ระบบงานแล้ว ผลการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จะแสดงขัน้ตอนการ

ท างานต่อไป ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0002-5 
 

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

 ผูกู้้ยมืจะต้องท าการบนัทกึแบบค าขอกู้ยมืเงนิ เพื่อเป็นการแจ้งความประสงค์ขอท าการกู้ยมืเงนิผ่านระบบ    
e-Studentlon กบัทางสถานศกึษาทีผู่กู้ย้มืตอ้งการยื่นขอกูย้มืเงนิ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 

3.1 การบนัทึกแบบค าขอกู้ยืมเงิน 
1.  เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-1 
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2. เลอืกปีการศกึษาและภาคเรยีนทีต่้องการท ารายการ จากตวัอย่างให้เลอืก ปีการศกึษา 2556  ภาคเรยีนที ่1    จะ
ปรากฏหน้าจอดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-2 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-2 

 

3. ให้ผู้กู้ยมืเลอืก แบบค าขอกู้ยืมเงิน จะปรากฏหน้าจอภาพ ใหผู้้กู้ยมืท าการระบุขอ้มูลของสถานศกึษาที่
ต้องการกูย้มืโดยท าการเลอืกประเภทกองทุนเป็น กยศ. และระบุระดบัการศกึษา ชัน้ปี ชื่อสถานศกึษา ดงัรูปจอภาพ 
SLFMENU-0003-3 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-3 

 

4. เมื่อผูกู้้ยมืท าการเลอืกขอ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้ กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอภาพแบบค าขอกูย้มื
เงนิ   ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-4 ผูกู้ย้มืท าการระบุรายละเอยีดต่างๆ  
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รปูจอภาพ SLFMENU-0003-4 

. 
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5. ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการระบุขอ้มลูแบบค าขอกูย้มื โดยขอ้มลูจะแบ่งเป็น 5 สว่นดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานศึกษา  

ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลสถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมได้ท าการแจ้งยื่นขอกู้ ผู้กู้ยมืจะต้องระบุขอ้มูลรายละเอยีด
เกีย่วกบัขอ้มลูสถานศกึษา คณะ สาขาวชิา โดยแบ่งตามระดบัการศกึษาดงันี้ 

1.1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการระบุขอ้มลู ระดบัชัน้ปีทีต่อ้งการขอกูย้มื ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-5 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-5 

 
1.2 ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.) 

ผู้กู้ยืมจะต้องท าการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชัน้ปีที่ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-6 
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1.3 ระดบัอาชวีศกึษา (ปวส. และ ปวท.) 

ผู้กู้ยืมจะต้องท าการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชัน้ปีที่ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-7 
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1.4 ระดบัอนุปรญิญา / ปรญิญาตร ี

ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการระบุขอ้มลู ระดบัการศกึษา คณะวชิาทีศ่กึษา ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร  
หลกัสตูรการเรยีนการสอน และระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-8 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลบุคคล  

ระบบจะท าการแสดงข้อมูล เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ สกุล วนัเดือนปีเกิด ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน       
ตามข้อมูลจากส านักทะเบยีนราษฎร์ กรมการปกครอง ผู้กู้ยืมจะต้องท าการระบุ รหสันักศกึษา เบอร์โทรศพัท์ที่
สามารถตดิต่อได ้และท าการเลอืกสถานะการกูย้มื ในขอ้ที ่2.8 ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-9 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลบิดา มารดาหรอืผูป้กครอง  

ผู้กู้ยืมจะต้องระบุข้อมูล อาชีพ บิดา มารดา รายได้ครอบครัวต่อปี และจ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่        
(ไม่รวมตวัผูกู้ย้มืเอง) ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-10 
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