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รปูจอภาพ SLFMENU-0006-4 

- ระดบัอาชีวศึกษา ( ปวช. ) 
ผู้กู้ยืมจะต้องท าการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชัน้ปีที่ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา

การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0006-5 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-5 

 
- ระดบัอาชีวศึกษา (ปวส. และ ปวท.) 

ผู้กู้ยืมจะต้องท าการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชัน้ปีที่ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0006-6 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-6 

- ระดบัอนุปริญญา / ปริญญาตรี 
 ผู้กู้ยืมจะต้องท าการระบุขอ้มูล ระดบัการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  

หลกัสตูรการเรยีนการสอน และระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0006-7 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-7 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลบุคคล  
ระบบจะท าการแสดงขอ้มลู เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ชื่อ สกุล วนัเดอืนปีเกดิ ทอียู่ตามทะเบยีนบา้น ตาม

ขอ้มูลจากส านักทะเบยีนราษฎร์ กรมการปกครอง ผู้กู้ยมืจะต้องท าการระบุ รหสันักศกึษา เบอร์โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้
และ ท าการเลอืกสถานะการกูย้มื ในขอ้ที ่2.8 ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0006-8 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-8 

 
ส่วนท่ี 3 ความประสงคข์อกู้ยืม  

ผูกู้ย้มืต้องท าการเลอืกขอ้มูลความประสงค์ขอกู้ยมืในปีการศกึษานี้  แต่ในกรณีทีเ่ป็นภาคเรยีนที ่2 หรอื 3 
ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลความประสงคข์อกูจ้ากขอ้มูล แบบค าขอกูย้มื ในภาคเรยีนทื่ 1 โดยระบบแบ่งเป็นส่วนของ 
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ(เงินที่ผู้กู้ยืมจะได้รบัทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบญัชี
ธนาคารกรุงไทยของผูกู้ย้มื) ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0006-9 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-9 

 
ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขในการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร 

ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลเงื่อนไขการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามขอ้มูลทีไ่ดม้กีารบนัทกึไวใ้นแบบค าขอ
กูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0006-10 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-10 
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ส่วนท่ี 5 เง่ือนไขท าสญัญาตามหลกัศาสนาอิสลาม 
ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลเงื่อนไขท าสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลามตามขอ้มูลทีไ่ดม้กีารบนัทกึไวใ้นแบบค า

ขอกูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0006-11 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-11 

 
ส่วนท่ี 6 ค ายืนยนั  

ผู้กู้ยมืจะต้องคลิกเลือกปุ่มยอมรบัเงื่อนไขการกรอกขอ้มูลแบบค าขอกู้ยืมเงิน ดงัรูปจอภาพที่ SLFMENU-
0006-12 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-12 

 

4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอภาพ ดังรูปจอภาพ 
SLFMENU-0006-13 และใหผู้กู้้ยมืรอสถานศกึษาท าเอกสารใบลงทะเบยีนเรยีน เมื่อผูกู้้ยมืกดปุ่ม OK โปรแกรมจะกลบัสู่
หน้าจอหลกั 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-13 

 
6.2 การแก้ไขข้อมลูแบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีทีผู่กู้ย้มืตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลในแบบค ายนืยนัขอฯ โดยทีส่ถานศกึษายงัไม่ไดท้ าการพมิพเ์อกสาร
ใบลงทะเบยีนเรยีน ผูกู้ย้มืยงัสามารถท าการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืเงนิไดโ้ดยด าเนินการดงันี้ 

 1.  เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-14 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0006-14 

 
4. เลอืกปีการศกึษา และภาคเรยีนทีจ่ะยื่นแบบค ายนืยนัฯ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-16 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0006-16 
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5. เลอืกแบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ จะปรากฏหน้าจอภาพ แบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิที่ผูกู้ย้มืไดท้ าการบนัทกึไว ้      

ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-17 ใหผู้กู้ย้มืท าการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งและท าการกดปุม่  ระบบจะ
ท าการบนัทกึขอ้มลูทีม่กีารแกไ้ขแลว้ในขอ้มลูแบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-17 

.  
6.3 การยกเลิกแบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีทีผู่กู้ย้มืตอ้งการยกเลกิแบบค ายนืยนัฯ โดยทีส่ถานศกึษายงัไม่ไดท้ าการอนุมตัปิระกาศรายชื่อผูม้ ี
สทิธิก์ารกูย้มื ผูกู้ย้มืยงัสามารถท าการยกเลกิแบบค ายนืยนัฯ ไดโ้ดยด าเนินการดงันี้ 

เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-18 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0006-18 

 
5. เลอืกปีการศกึษา และภาคเรยีนทีจ่ะยื่นแบบค ายนืยนั จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-19 

 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0005-19 
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6. กด แบบค ายนืยนัขอกู้ยมืเงนิ จะปรากฏหน้าจอภาพ แบบค าขอกู้ยมืเงินที่ผู้กู้ยมืได้ท าการบนัทกึไว้ ดงัรูป
จอภาพ SLFMENU-0006-20 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0006-20 

 

การยกเลกิแบบใหก้ดปุม่  จะปรากฏหน้าจอขอ้ความเตอืน ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-
21 
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รปูจอภาพ  SLFMENU-0006-21 
 

7. เมื่อยกเลกิแบบเรยีบรอ้ยแลว้ และจะปรากฏหน้าจอขอ้ความเตอืน ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0006-22 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0006-22 
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 บทท่ี  7 
 การสอบถามข้อมูล 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูกู้ย้มืสามารถท าการตรวจสอบขอ้มูลการกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา โดยขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบ
ไดมี้ขอ้มูลดงัน้ี 

1. ขอ้มลูสถานะการด าเนินการกูย้มืปจัจุบนัของผูกู้ย้มื 

2. ขอ้มลูผูกู้ย้มื 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

7.1 ข้อมลูสถานะการด าเนินการกู้ยืมปัจจบุนัของผูก้ ู้ยืม 

 ผูกู้ย้มืสามารถท าการตรวจสอบสถานะการด าเนินการกูข้องผูกู้ย้มื ว่าท าการด าเนินการครบตามขัน้ตอนการ
กูย้มืหรอืไม่ โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1.     เมื่อผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-1 

คลกิ ทีปุ่ม่   ในแถบเมนูดา้นซา้ยจะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-
2 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0007-2 

 
   ระบบจะท าการแสดงขอ้มูล เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน, ชื่อ-นามสกุล ของผู้กูย้มื ให้ผูกู้้ยมืท าการ ระบุปี

การศกึษา และภาคเรยีนทีต่อ้งการตรวจสอบขอ้มลู แลว้กดปุม่  จะแสดงขอ้มูลสถานะการลงทะเบยีน
ขอรหสัผ่าน สถานะการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูกบัส านกัทะเบยีนราษฎร ์และประเภทผูกู้ย้มืรายเก่า/ รายใหม่ 
พรอ้มสถานะล าดบัการด าเนินการ ณ ปจัจุบนั ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-3 
 

 
รปูจอภาพ  SLFMENU-0007-3 
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 จากรปูจอภาพที ่SLFMENU-0007-3 ระบบจะแสดงสถานะด าเนินการทัง้สว่นทีเ่ป็นของผูกู้ย้มืและสถานศกึษา 
พรอ้มทัง้วนัทีด่ าเนินการ สถานะทีเ่ป็นการแสดงว่าผูกู้ย้มืและสถานศกึษาไดด้ าเนินการครบถ้วนแลว้ในภาคการศกึษา
นัน้ๆ  
 
 
7.2 ข้อมลูผูก้ ู้ยืม 

ผูกู้ย้มืสามารถท าการตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัผูกู้ย้มืในระบบ e-Studentloan โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1.    เมื่อผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-4 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-4 

 
 

2.   คลกิ ทีปุ่่ม    ในแถบเมนูดา้นซา้ยจะปรากฏหน้าจอ ดงัรูปจอภาพ SLFMENU-
0007-5และจะมแีถบขอ้มูลของผู้กูย้มืใหท้ าการเลอืกขอ้มูลของ ใบค าขอกูย้มืเงนิ/ใบยนืยนัการกูย้มืเงนิ ขอ้มูลสญัญา 
ขอ้มลูการลงทะเบยีน ประวตักิารเปลีย่นชื่อ – สกุล และ ทีอ่ยู่ของผูกู้ย้มื  
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รปูจอภาพ SLFMENU-0007-5 

 
   ท าการกด ใบค าขอกู ้/ ใบยนืยนัการขอกูย้มืเงนิ ระบบจะแสดงขอ้มลูประวตักิารยื่น ใบค าขอกู ้/ ใบยนืยนัการ

ขอกูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-6 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-6 

 ท าการกด สญัญา ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการยื่นข้อมูลสญัญากู้ยืมเงินของผู้กู้ยืม ดังรูปจอภาพ 
SLFMENU-0007-7 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-7 
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ท าการกด ลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการยื่นข้อมูลการลงทะเบียนขอกู้ยืม ดังรูปจอภาพ 
SLFMENU-0007-8 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-8 

 
ท าการกด การเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ระบบจะแสดงขอ้มูลประวตัิการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ดงัรูป

จอภาพ SLFMENU-0007-9 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-9 

 
7. ท าการกด ทีอ่ยู่ ระบบจะแสดงขอ้มลูทีอ่ยู่ของผูกู้ย้มื ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0007-10 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0007-10 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  56 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

 บทท่ี  8 
 การแก้ไขข้อมูล 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูกู้ย้มืสามารถท าการแกไ้ขขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัระบบ e-Studentloan โดยขอ้มลูทีส่ามารถแกไ้ขไดม้ขีอ้มลูดงันี้ 

ขอ้มลู อเีมลแ์อดเดรส ( Email Address ) ของผูกู้ย้มื 

ขอ้มลู รหสัผ่านการเขา้สูร่ะบบของผูกู้ย้มื 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

8.1 การแก้ไขข้อมลู อีเมลแ์อดเดรส ( Email Address ) ของผูก้ ู้ยืม 

ผูกู้ย้มืสามารถท าการแกไ้ขขอ้มลู อเีมลแ์อดเดรส ( Email Address ) ของผูกู้ย้มืโดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1.    เมื่อผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-1 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-1 
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2.    คลกิ ที่ปุ่ม    ในแถบเมนูดา้นซ้าย จะปรากฏหน้าจอภาพให้ท าการแก้ไขอเีมล ์        
โดยระบบจะแสดงขอ้มลูอเีมล ์ณ ปจัจุบนั ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-2 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-2 

 

3.    ระบุ อเีมล ์ทีต่้องการเปลีย่น แลว้กดปุ่ม  ระบบจะท าการเปลีย่นแปลงขอ้มูลอเีมลข์องผู้
กูย้มืใหมต่ามทีผู่กู้ย้มืไดร้ะบุไว ้และแจง้ผลการเปลีย่นแปลงดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-3 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-3 

 
 

8.2 การแก้ไขรหสัผ่าน ของผูก้ ู้ยืม 

ผูกู้ย้มืสามารถท าการแกไ้ขขอ้มลูรหสัผ่านทีใ่ชใ้นการเขา้สูร่ะบบของผูกู้ย้มืโดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1.    เมื่อผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-4 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0008-4 

 

 2.   ท าการกดปุม่     ในแถบเมนูดา้นซา้ย จะปรากฏหน้าจอภาพใหท้ าการ
แกไ้ข อเีมล ์โดยระบบจะแสดงขอ้มลูอเีมล ์ณ ปจัจบุนั ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-5 
 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-5 

 
3.   ท าการระบุรหสัผ่านปจัจุบนัในช่องรหสัผ่านเดมิ และท าการระบุรหสัผ่านใหม่ทีต่้องการเปลีย่น ในช่อง

รหสัผ่านใหม่ และยนืยนัรหสัผ่านใหม่ ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-6 และท าการกดปุ่ม  ระบบจะ
ท าการแก้ไขรหัสผ่านผู้กู้ยืมใหม่ตามที่ผู้กู้ยืมระบุไว้ และแจ้งผลการเปลี่ยนรหัสผ่านดังรูปจอภาพ รูปจอภาพ 
SLFMENU-0008-7 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0008-6 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0008-7 
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บทท่ี  9 
 การ Reset รหสัผา่น 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูกู้ย้มืสามารถท าการ Reset รหสัผ่านในกรณีทีผู่กู้ย้มืลมืรหสัผ่านในระบบ e-Studentloan  

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

 9.1  จากหน้าจอ Login เขา้สูร่ะบบส าหรบัผูกู้ย้มื ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0008-1 ใหผู้กู้ย้มืกดปุม่ 

  ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0009-2 จากนัน้จะปรากฏหน้าจอหน้าจอดงัรปูจอภาพ SLFMENU-
0009-3 
 

 
ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0009-1 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0009-2 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0009-3 
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8.2  ใหผู้กู้ย้มืท าการระบขุอ้มลูเลขประจ าตวัประชาชน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วนัเดอืนปีเกดิ ของผูกู้ย้มื
เองจากนัน้ใหผู้กู้ย้มืท าการระบุเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของบดิา หรอืมารดา (หากผูกู้ย้มืเคยท าสญัญากูย้มืเงนิใน
ระบบ e-Studentloan มาก่อนผูกู้ย้มืสามารถระบุเลขทีบ่ญัชธีนาคารได)้ เมื่อระบุครบเรยีบรอ้ยแลว้ใหผู้กู้ย้มืกดปุม่ 

 จากนั้นระบบจะท าการแสดงรหสัผา่นใหม่ดงัรปูจอภาพ SLFMENU-0009-4 
  

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0009-4 

 

8.3  เมื่อผูกู้ย้มืไดร้หสัผ่านใหมม่าแลว้ใหผู้กู้ย้มืท าการ Login เขา้ระบบ e-Studentloan ใหม่อกีครัง้ในการระบุ
นัน้ใหผู้กู้ย้มืท าการระบุรหสัผ่านตามทีร่ะบบไดท้ าการแจง้ไวใ้นขัน้ตอนการ Reset รหสัผ่านดงัรปูจอภาพ SLFMENU-
0009-5 

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0009-5 
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