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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 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  6 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

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 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-6 

 
1.3 ระดบัอาชวีศกึษา (ปวส. และ ปวท.) 

ผู้กู้ยืมจะต้องท าการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชัน้ปีที่ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-7 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-7 

 
1.4 ระดบัอนุปรญิญา / ปรญิญาตร ี

ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการระบุขอ้มลู ระดบัการศกึษา คณะวชิาทีศ่กึษา ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร  
หลกัสตูรการเรยีนการสอน และระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่SLFMENU-0003-8 
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รปูจอภาพ SLFMENU-0003-8 

 
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 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-9 

 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลบิดา มารดาหรอืผูป้กครอง  

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

 

 
รปูจอภาพ SLFMENU-0003-10 
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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 
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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 
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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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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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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

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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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

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 

 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  52 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 
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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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กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

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 
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 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 

 



                                                                                                                 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  57 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 
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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 

 

 


