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ส่วนท่ี 4 ความประสงคข์อกู้ยืม  
ผูกู้ย้มืต้องท าการเลอืกขอ้มูลความประสงค์ขอกูย้มืในปีการศกึษานี้ โดยระบบแบ่งเป็นส่วนของ ค่าเล่าเรยีน 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองกบัการศกึษา และค่าครองชพี (เงนิทีผู่กู้ย้มืจะไดร้บัทุกเดอืน โดยจะโอนเขา้บญัชธีนาคารกรุงไทย
ของผูกู้ย้มื) ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-11 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-11 

 
ส่วนท่ี 5 เง่ือนไขในการโอนเงินฝ่านบญัชีธนาคาร  

ผูกู้ย้มืจะต้องคลกิเลอืกการโอนเงนิว่าจะประสงคใ์หโ้อนเงนิผ่านบญัชธีนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรอื
ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย และหากผู้กู้ยมืที่นับถือศาสนาอสิลามมคีวามประสงค์จะท าสญัญาตามหลกัศาสนา
อสิลามกใ็หเ้ลอืก ท่านประสงคจ์ะท าสญัยาตามหลกัศาสนาอิสลาม ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-12 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-12 

 
ส่วนท่ี 6 รบัเง่ือนไขท าสญัญาตามหลกัศาสนาอิสลาม 

ในกรณีทีผู่กู้ย้มืมคีวามประสงคท์ีจ่ะท าสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลามในสว่นที ่5 ผูกู้ย้มืจะตอ้งคลกิเพื่อยอมรบั
เงื่อนไขในการท าสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลามในสว่นนี้ดว้ย ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-13 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-13 

 
ส่วนท่ี 7 ค ายืนยนั  

ผู้กู้ยืมจะต้องท าการยืนยนัความถูกต้องของข้อมูลตามที่ผู้กู้ยืมได้มีการระบุไว้ข้างต้น และผู้กู้ยืมยอมรับ
เงื่อนไขในการพจิารณาเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาตามหลกัเกณฑท์ีก่องทุนฯ ก าหนด ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-14 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-14 
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6. เมื่อกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุม่  จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-
15 ระบบจะแจง้สถานะการบนัทกึแบบค าขอกูย้ืมเรยีบรอ้ยแลว้ ให้ผูกู้ย้มืรอสถานศกึษาคดัเลอืก และท าการประกาศ

รายชื่อผูม้สีทิธิข์อกูย้มื เมื่อผูกู้ย้มืกดปุม่  โปรแกรมจะกลบัสูห่น้าจอหลกั ผูกู้ย้มืสามารถตรวจสอบผลว่า
มสีทิธกิูย้มืเงนิ   กยศ. ไดจ้ากระบบ e-Studentloan หรอืตดิต่อสถานศกึษาทีท่่านยื่นขอกูย้มื 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-15 

 
3.2 การแก้ไขข้อมลูแบบค าขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีที่ผูกู้ย้มืต้องการแก้ไขขอ้มูลในแบบค าขอกูย้มื โดยที่สถานศกึษายงัไม่ได้ท าการอนุมตัิประกาศ
รายชื่อผูม้สีทิธิก์ูย้มื ผูกู้ย้มืยงัสามารถท าการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืเงนิไดโ้ดยด าเนินการดงันี้ 

1. เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-16 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-16 
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2. เลอืกปีการศกึษาและภาคเรยีนที่ต้องการท ารายการ จากตวัอย่างให้กดปีการศกึษา 2556 ภาคเรยีนที่ 1     

จะปรากฏหน้าจอดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-17 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-17 

 

3. เลอืกแบบค าขอกูย้มืเงนิ จะปรากฏหน้าจอภาพ แบบค าขอกูย้มืเงนิที่ผูกู้ย้มืไดท้ าการบนัทกึไว ้ดงัรูปจอภาพ 

SLFMENU-0003-18 ใหผู้กู้ย้มืท าการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งและท าการกดปุม่  ระบบจะท าการบนัทกึ
ขอ้มลูทีม่กีารแกไ้ขแลว้ในขอ้มลูแบบค าขอกูย้มืเงนิ 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0003-18 

.  
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3.3 การยกเลิกแบบค าขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีทีผู่กู้ย้มืตอ้งการยกเลกิแบบค าขอกูย้มื โดยทีส่ถานศกึษายงัไม่ไดท้ าการอนุมตัปิระกาศรายชื่อผูม้ ี
สทิธิก์ารกูย้มื ผูกู้ย้มืยงัสามารถท าการยกเลกิแบบค าขอกูย้มืเงนิไดโ้ดยด าเนินการดงันี้ 

1. เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-19 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-19 

 
2. กดเลือกข้อความปีการศึกษาและภาคเรียนที่ต้องการท ารายการ จากตัวอย่างให้ เลือกปีการศึกษา 2556      

ภาคเรยีนที ่1 จะปรากฏหน้าจอดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-20 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-20 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  26 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

3. กดแบบค าขอกู้ยมืเงนิ จะปรากฏหน้าจอภาพ แบบค าขอกู้ยมืเงินทีผู่้กู้ยมืได้ท าการบนัทกึไว้ ดงัรูปจอภาพ 
SLFMENU-0003-21 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-21 

 

หากต้องการรยกเลิกแบบค าขอกู้ยืมให้กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอข้อความเตือน ดงัรูป
จอภาพ SLFMENU-0003-22 
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รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-22 

 
4. เมื่อยกเลกิแบบเรยีบรอ้ยแลว้ และจะปรากฏหน้าจอขอ้ความเตอืน ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0003-23 

 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0003-23 
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บทท่ี  4 
 สญัญากู้ยืมเงิน 
 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูกู้ย้มืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิจ์ากสถานศกึษาแลว้ ผูกู้ย้มืจะตอ้งเขา้สูร่ะบบเพื่อท าการ
บนัทกึสญัญากูย้มื และท าการพมิพเ์อกสารสญัญาพรอ้มเอกสารแนบสง่ใหส้ถานศกึษา 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
4.1 การบนัทึกสญัญากู้ยืมเงิน 

1.  เมื่อผูกู้ย้มืท าการ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-1 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-1 

 
2.  เลอืกปีการศกึษาและภาคเรยีนทีต่้องการท ารายการ จากตวัอย่างให้เลอืก ปีการศกึษา 2556 ภาคเรยีนที ่1   

จะปรากฏหน้าจอดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-2 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0004-2 

 
ในรปูที ่SLFMENU-0004-2 จะแสดงขอ้ความแสดงความยนิดกีบัผูกู้ย้มืทีไ่ดร้บัสทิธิใ์นการกูย้มื พรอ้มทัง้แจง้

ใหผู้กู้ย้มืท าการเปิดบญัชอีอมทรพัยก์บัธนาคารกรุงไทย หรอืธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยสาขาใดกไ็ด้ (ตามความ
ประสงคท์ีผู่กู้ย้มืเลอืกเงื่อนไขการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารในแบบค าขอกูย้มืที่ผูกู้ย้มืไดท้ าการระบุไวก้่อนหน้าหนี้แลว้) 
ก่อนที่จะด าเนินการท าสญัญากู้ยืมเงิน ซึ่งถ้าผู้กู้ยืมเป็นผู้กู้ยืมเก่าและมีการเปิดบัญชีไว้อยู่แล้วให้ท าการกดปุ่ม 

  เพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป  
 
3. ระบบจะท าการแสดงหน้าจอรายละเอยีดเพิม่เติมในการท าสญัญากู้ยมืเงนิ ดงัรูปจอภาพ SLFMENU-0004-3 

เมื่อผูกู้ย้มืไดร้บัทราบรายละเอยีดดงักล่าวแลว้ ใหท้ าการคลกิทีข่อ้ความ ท าสญัญา เพื่อท าการกรอกรายละเอยีดในการ
ท าสญัญา 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-3 
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4.  ระบบจะท าการแสดงหน้าจอการบนัทกึรายละเอยีด สญัญากู้ยมืเงนิ สญัญาค ้าประกนั และหนังสอืใหค้วาม
ยนิยอม กองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-4 

 
 รปูจอภาพ SLFMENU-0004-4 
  
  โดยขอ้มลูทีผู่กู้ย้มืจะตอ้งท าการบนัทกึขอ้มลูสญัญา แบ่งไดเ้ป็น 5 สว่นดงันี้ 
 

สว่นที ่1 สว่นของขอ้มลูผูกู้ย้มื 
 ระบบจะท าการแสดงขอ้มลูบุคคลของผูกู้ย้มื ตามขอ้มูลบุคคลของส านักทะเบียนราษฎรห์รอืกรมการปกครอง 
ในส่วนของ ชื่อ-นามสกุล เพศ วนัเดอืนปีเกดิ อายุ และทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น โดยผูกู้ย้มืไม่ต้องท าการกรอกขอ้มูลใน
สว่นนี้ ดงัรปูหน้าจอที ่รปูจอภาพ SLFMENU-0004-5 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-5 

 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  31 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

สว่นที ่2 สว่นของขอ้มลูสถานศกึษา 
ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลของสถานศกึษาที่ผูกู้ย้มืไดท้ าการยื่นใบค าขอกูย้มืเงนิ ผูกู้ย้มืไม่ต้องท าการกรอก

ขอ้มลูในสว่นนี้ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-6 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-6 

 
สว่นที ่3 สว่นของขอ้มลูผูค้ ้าประกนั  

 ผู้กู้ยืมต้องท าการบันทึกข้อมูลผู้ค ้าประกัน โดยการบันทึกข้อมูล เลขประจ าตัวประชาชนผู้ค ้าประกัน              
ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ (อายุของผู้ค า้ประกนัจะต้องไม่ต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์) ทีอ่ยู่ของผูค้ ้าประกนั เบอรโ์ทรศพัท ์
และเลอืกความสมัพนัธร์ะหว่างผูกู้ย้มื และ ผูค้ ้าประกนั ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-7 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-7 

  

ในขอ้มูลส่วนที ่3 วธิกีารบนัทกึขอ้มูล ต าบล อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ให้ผูกู้ย้มืท าการกดปุ่ม  
หลงัขอ้มูลต าบล หรอื อ าเภอ ระบบจะท าการแสดงหน้าจอการคน้หาชื่อ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์โดยให้           

ผู้กู้ยมืท าการระบุ ต าบล หรอื อ าเภอที่ต้องการค้นหา และกดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอข้อมูลที่ค้นหาดงั รูป
จอภาพ SLFMENU-0004-8 ให้คลิกเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง ระบบก็จะท าการระบุข้อมูล ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
รหสัไปรษณียใ์ห ้

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-8 
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สว่นที ่4 สว่นของขอ้มลูผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
  ในกรณีทีผู่้กูย้มืที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรอือายุยงัไม่ถึง 20 ปีบรบิูรณ์ จะต้องท าการบนัทกึขอ้มูล
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ซึง่ระบบจะมตีวัเลอืกเพื่อช่วยในการบนัทกึขอ้มูลอยู่ 2 ประเภท คอื ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็น
บุคคลเดยีวกบัผูค้ ้าประกนั หรอื ผูแ้ทนโดยชอบธรรมไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้ ้าประกนั 
ถา้ผูกู้ย้มืเลอืก ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้ ้าประกนั ระบบจะท าการดงึขอ้มลูผูค้ ้าประกนัมาระบุให ้แต่ถา้
ผูกู้ย้มืเลอืกว่า ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้ ้าประกนั ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการระบุขอ้มูลผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมเอง ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-9 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-9 

 
สว่นที ่5 สว่นของขอ้มลูบญัชธีนาคาร และเลขทีบ่ญัชธีนาคาร 

ผูกู้ย้มืทีไ่ดท้ าการเปิดบญัชธีนาคารออมทรพัยก์บัธนาคารกรุงไทย หรอืธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทยแลว้ จะตอ้งท าการกรอกขอ้มลูของเลขทีบ่ญัชธีนาคารดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-10 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-10 

 
การระบุขอ้มลูเลขทีบ่ญัชธีนาคารใหก้รอกขอ้มลูเป็นตวัเลขจ านวน 10 หลกัโดยไม่ตอ้งมเีครอืงหมาย  - 
 
5.  เมื่อผู้กู้ยืมได้ท าการกรอกรายละเอียดของสัญญาถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้ผู้กู้ยืมท าการกดปุ่ม 

 โดยระบบจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ความถูกตอ้งของเลขทีบ่ญัชธีนาคารและชื่อ
บญัชธีนาคาร ก่อนจะท าการบนัทกึ โดยระบบจะท าการตรวจสอบเลขที่บญัชกี่อนว่าถูกต้องหรอืไม่ หากไม่ถูกต้องจะ
แสดงขอ้ความ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0004-11 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-11 
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ผู้กู้ยมืจะต้องตรวจสอบก่อนว่า กรอกเลขที่บญัชถีูกต้องหรอืไม่ หากไม่ถูกต้องให้ท าการกรอกใหม่อกีครัง้     
แต่ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้อง แต่ยงัไม่สามารถบนัทึกได้ หรือมีสถานะว่าบญัชีถูกปิด ให้ท าการติดต่อธนาคารเพื่อ
ตรวจสอบสถานะของบญัชธีนาคารอกีครัง้ 
 ส าหรบัผูกู้ย้มืทีท่ าการกรอกขอ้มลูเลขทีบ่ญัชถีูกตอ้ง ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มลูชื่อบญัชวี่าเป็นของผูกู้ย้มื

จรงิหรอืไม่ ดงัรูปจอภาพที ่SLFMENU-0004-12 ถ้าผูกู้ย้มืท าการคลกิปุ่ม  ระบบจะแสดงผลการบนัทกึ

รายละเอยีดสญัญาฯ ของผูกู้ย้มืรูปจอภาพที ่SLFMENU-0004-13 ใหค้ลกิปุ่ม  จากนัน้ระบบจะท าการ
แสดงชื่อบญัช ีและชื่อสาขาธนาคารดงัรปูที ่SLFMENU-0004-14 
 

 
รปูจอภาพที ่SLFMENU-0004-12 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-13 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-14 

 
6.  ระบบจะแสดงผลการบนัทกึขอ้มูลสญัญาเรยีบร้อยแล้ว ให้ท าการกดปุ่ม ok ใหผู้้กู้ยมืเลื่อนหน้าจอดู

ดา้นล่างจะปรากฏหน้าจอปุม่พมิพส์ญัญาดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0004-15 ใหท้ าการกดปุม่  
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-15 
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7.  ระบบจะแสดงหน้าจอของสญัญากูย้มืเงนิ ดงัรูปจอภาพที ่SLFMENU-0004-16 พรอ้มทัง้แสดงขอ้ความ
กลางหน้าจอ ดงัรปูที ่SLFMENU-0004-17 ดงันี้ 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-16 
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รปูจอภาพ  SLFMENU-0004-17 

 
4.2 การพิมพส์ญัญากู้ยืมเงิน 

1.  ผูกู้ย้มืท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของสญัญาอกีครัง้ หากยงัไม่ถูกต้องสามารถท าการแกไ้ขไดโ้ดยการ
กลบัมาทีห่น้าจอการบนัทกึสญัญาอกีครัง้ เพื่อท าการแกไ้ขและบนัทกึขอ้มูลใหม่ แต่ถ้าขอ้มูลถูกต้อง ใหท้ าการพมิพส์ญัญา
โดยใหพ้มิพจ์ากเมนู Print ในโปรแกรม Internet explorer ดงัรูปจอภาพที ่SLFMENU-0004-18 โดยผูกู้ย้มืสามารถ
พมิพเ์อกสารในรปูแบบสขีาว/ด าได ้แต่ต้องใหเ้อกสารมคีวามชดัเจน และเอกสารสญัญา 1 ฉบบั จะม ี2 หน้า คอื ส่วน
ของรายละเอยีดขอ้มลูผูกู้ย้มื และรายละเอยีดเพิม่เตมิในการท าสญัญา เมื่อท าการพมิพแ์ลว้ ใหท้ าการแนบเอกสารทีใ่ช้
ในการสง่สญัญา พรอ้มกบัด าเนินการลงลายมอืชื่อ และสง่ใหส้ถานศกึษาท าการตรวจสอบต่อไป 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-18 

 
 หากผู้กู้ยืมท าการพิมพ์เอกสารสญัญาแล้ว เอกสารเกิน 2 หน้า ให้ผู้กู้ยืมท าการปรับวิธีกัน้ซ้าย-ขวา
ขอบกระดาษในโปรแกรม Internet Explorer โดยท าการกดเมนู File  Page Setup.. ดงัรูปจอภาพที ่SLFMENU-
0004-19 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0004-19 

  
จะปรากฏหน้าจอหน้าจอใหท้ าการปรบัค่า ใหท้ าการก าหนดค่า ในส่วนของ Margins(millimeters) ให ้ช่อง 

Left : ,Right : ,Top : ,Bottom : ใหม้คี่าเป็น 0 ในช่อง Header และ Footer ถ้ามขีอ้มูลอยู่ใหท้ าการลบขอ้มูลใหเ้ป็นค่า

ว่าง  ดงัรูปจอภาพที ่SLFMENU-0004-20 แลว้ท าการกดปุ่ม   แลว้ใหท้ าการพมิพเ์อกสารสญัญากูย้มื
เงนิใหม่อกีครัง้  

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0004-20 
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บทท่ี  5 

บนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ือง 

กบัการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาเรียกเกบ็จริง 

 

วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผู้กู้ยืมจะต้องท าการบนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการศึกษาตามที่
สถานศกึษาของท่านได้ท าการเรยีกเกบ็จรงิผ่านระบบ e-Studentlon และหากท่านไม่ท าการบนึทกึขอ้มูลในส่วนนี้
สถานศกึษาจะไม่สามารถท าการบนัทกึแบบลงทะเบยีน และพมิพแ์บบลงทะเบยีนเรยีนใหก้บัท่านได้ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 

5.1 การบนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาตามท่ีสถานศึกษา
เรียกเกบ็จริง 

1.  เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0005-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0005-1 
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2. เลอืกปีการศกึษา และ ภาคเรยีนทีจ่ะยื่นแบบค ายนืยนั จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0005-2 
 

 
 

รปูจอภาพ SLFMENU-0005-2 
 

3. กดปุม่  จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0005-3 
 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0005-3 

 

หมายเหตุ  :  ส าหรับผู้กู้ยมืทีไ่ม่ได้เลอืกความประสงค์ขอกู้ยมืในส่วนของค่าเล่าเรียน  และค่าใช้จ่าย
เกีย่วเน่ืองกบัการศึกษา   รปูจอภาพ SLFMENU-0005-4  ผู้กู้ยมืกลุ่มนีไ้ม่ต้องด าเนินการในส่วนของการบันทกึ
ข้อมูลค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการศึกษาตามทีส่ถานศึกษาของท่านเรียกเกบ็จริง และส าหรับผู้
กู้ยมืในระดับอืน่ ๆ ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในส่วนนีด้้วยมิฉะน้ันสถานศึกษาของท่านจะไม่สามารถท า
การบันทกึและพมิพ์แบบลงทะเบียนผ่านระบบ e-Studentloan ให้กบัท่านได้ 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0005-4 

 

 

4. ใหผู้กู้ย้มืท าการป้อนขอ้มูลเลขทีใ่บเสรจ็ / เลขทีใ่บแจง้หนี้ / เลขทีใ่บลงทะเบยีน , วนัทีเ่อกสาร , จ านวน

เงนิค่าเล่าเรยีน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการศกึษา เมื่อกรอกขอ้มูลเรยีบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม     
จะปรากฏหน้าจอภาพ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0005-5 และใหผู้กู้ย้มืรอสถานศกึษาท าเอกสารใบลงทะเบยีนเรยีน  
 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0005-5 
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บทท่ี  6 
 แบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน 

 

วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการบนัทกึแบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ เพื่อเป็นการแจง้ความประสงคข์อยนืยนัท าการ
กูย้มืเงนิผ่านระบบ e-Studentlon ต่อส าหรบัผู้กูย้มืต่อเนื่องทีไ่ม่เปลีย่นระดบัการศกึษา หรอืยา้ยสถานศกึษา กบัทาง
สถานศกึษาทีผู่กู้ย้มืตอ้งการยื่นขอกูย้มืเงนิ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 

6.1 การบนัทึกแบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน 
1.  เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-1 
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2. เลอืกปีการศกึษา และ ภาคเรยีนทีจ่ะยื่นแบบค ายนืยนัฯ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-2 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0006-2 
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3.  ระบบจะปรากฏหน้าจอภาพแบบค ายนืยนัฯ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-3 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-3 

. 
3. ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการระบุขอ้มลูแบบค าขอกูย้มื โดยขอ้มลูจะแบ่งเป็น 4 สว่นดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานศึกษา  
ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลสถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมได้ท าการแจ้งยื่นขอกู้ ผู้กู้ยมืจะต้องระบุข้อมูลรายละเอยีด

เกีย่วกบัขอ้มลูสถานศกึษา คณะ สาขาวชิา โดยแบ่งตามระดบัการศกึษาดงันี้ 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการระบุขอ้มลู ระดบัชัน้ปีทีต่อ้งการขอกูย้มื ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0006-4 
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