ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ E-studentloan
1
http://www.studentloan.or.th

เลือก บริ การออนไลน์ 2

3
เลือก ระบบ
E-Studentloan.or.th
นักเรี ยน / นักศึกษา

4
เลือก ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
กรณี ผกู ้ ไู้ ม่เคยกูย้ มื ฯ (ยังไม่มีรหัสผ่าน) สามารถเลือกลงทะเบียนขอรหัสผ่านเข้าระบบฯ เพื่อยืน่ ความจานงค์ขอกู้ กยศ.
กรณี ผกู ้ เู้ คยกูย้ มื ฯ (มีรหัสผ่านแล้ว) สามารถเข้าสู่ ระบบฯ เพื่อดาเนินการในการยืน่ ขอกู้ กยศ.

5
เลือก ผูท้ ี่มีรหัสผ่านแล้ว
สาหรับผูก้ ทู้ ี่มีรหัสผ่าน/ ได้รับรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าไปดาเนินการในการยืน่ ขอกู้ กยศ.

6

กรอก เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก

7
กรอก รหัสผ่าน (ห้ามเปิ ดเผยให้คนอื่นทราบ)

8

เลือก เข้าสู่ระบบ

9
เลือก ปี การศึกษา / ภาคเรี ยน ที่ตอ้ งการขอกู้

10

สาหรับนักศึกษาที่ ไม่เปลี่ยน สถานศึกษา

สาหรับนักศึกษาที่ เปลี่ยน สถานศึกษา

11
ประเภททุน

เลือก กยศ.

ระดับการศึกษา

เลือก อนุปริ ญญา, ปริ ญญาตรี

ชั้นปี ที่

เลือก ชั้นปี ที่ผกู ้ จู้ ะขอกู้

ชื่อสถานศึกษา

พิมพ์คาว่า ปัญญาภิวฒั น์
จากนั้น กด

ตกลง

กด ค้นหา

จะปรากฎชื่อ “สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์”

12

ตัวอย่างวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ E-studentloan

คำอธิบำย
1.ข้ อมูลสถำนศึกษำ

2

ระดับ ปริ ญญาตรี
หลักสู ตร 4 ปี (ยกเว้ น คณะศึกษำศำสตร์ หลักสู ตร 5 ปี )
กำรเรียนกำรสอน โครงการปกติ
ชั้นปี ทีจ่ ะขอกู้ โปรดระบุตามชั้นปี ที่ตอ้ งการขอกู้
ภำคกำรศึกษำ โปรดระบุ ตามภาคการศึกษาที่ตอ้ งการขอกู้
คณะ

โปรดระบุ คณะของผูก้ ู้ จากนั้น กด ค้ นหำ

คำอธิบำย
2.ข้ อมูลบุคคล ให้ผขู้ อกูร้ ะบุขอ้ มูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
สำหรับนักศึกษำเข้ ำใหม่ ชั้นปี ที่ 1 ทัง้ ผู้ก้ รู ำยเก่ ำ และผู้ก้ รู ำยใหม่ ในช่อง รหัสนักศึกษา ให้กรอกเป็ นรหัสสอบ
ไปก่อน หลังจากที่ได้รับรหัสนักศึกษาอย่างเป็ นทางการ ขอให้นกั ศึกษาเข้ามาในระบบอีกครั้งเพื่อทาการแก้ไข

สำหรับนักศึกษำชั้นปี ที่ 2 ขึน้ ไป ทัง้ ผู้ก้ รู ำยเก่ ำ และผู้ก้ รู ำยใหม่ นักศึกษาจะมีรหัสนักศึกษากันอยูแ่ ล้ว ดังนั้น
ในช่อง รหัสนักศึกษา ให้กรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน
เกษตรกร

คำอธิบำย

ข้าราชการ

ข้ อ 3.1 และข้ อ 3.2 โปรดเลือกกรอก อาชีพของ บิดา /มารดา หรื อผูป้ กครอง ตามความจริ ง

ค้าขาย

(กรณี ที่ บิดา /มารดา หรื อผู้ปกครอง ไม่ มีรายได้ ให้ เลือก ไม่ ระบุ )

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริ ษทั เอกชน

ข้ อ 3.3 รวมรำยได้ครอบครัวต่ อปี ให้กรอกจานวนเงินให้ตรงกับข้อมูลที่กรอกในเอกสาร /

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สลิปเงินเดือน /หนังสื อรับรองเงินเดือน

พนักงานองค์กรของรัฐ
พ่อบ้าน / แม่บา้ น

ข้ อ 3.4 จำนวนพีน่ ้ องที่กำลังศึกษำอยู่ ไม่ รวม ตัวผู้ขอกู้ (กรณี ไม่ มีพี่น้องให้ ระบุ 0 )

ไม่ระบุ

ข้ อ 3.5 เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำนของ บิดำ /มำรดำ หรือผู้ปกครอง (ต้ องระบุเบอร์ ที่สามารถติดต่ อได้ เท่ านั้น)

รับจ้าง
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข้ อ 3.6 เบอร์ โทรศัพท์ มือถือของ บิดำ /มำรดำ หรือผู้ปกครอง (ต้ องระบุเบอร์ ที่สามารถติดต่ อได้ เท่ านั้น)
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คำอธิบำย

ข้ อ 4. ควำมประสงค์ ขอกู้
ค่ ำเล่ ำเรียน เมื่อได้รับการอนุมตั ิ จานวนเงินค่าเล่าเรี ยนทั้งหมด เงินจะโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา (จานวนค่าเล่าเรี ยนดูจากใบเสร็ จลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้นๆ)

หมำยเหตุ ทั้งนี้ ในส่ วนของ ค่ ำเล่ำเรียน นักศึกษาจะกู้ ได้เต็มจานวนหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั การจัดสรรวงเงินจากกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปี การศึกษานั้นๆ
ค่ ำครองชีพ เมื่อได้รับการอนุมตั ิ จานวนเงินค่าครองชีพ 2,200 บาทต่อเดือน เงินจะโอนเข้าบัญชีของผูก้ ู้ (บัญชีธนำคำรกรุ งไทย เท่ ำนั้น) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน
รวมเป็ นจานวนเงินทั้งหมด 26,400 บาท

หมำยเหตุ นักศึกษาสามารถขอยื่นกูไ้ ด้ท้ งั 2 ส่ วน คือ ค่ ำเล่ำเรียน และ ค่ ำครองชีพ หรื อเลือกกูอ้ ย่างใดอย่างหนึ่ งตามความจาเป็ นของนักศึกษา
กรณีต้องกำรขอกู้ ค่าเล่าเรี ยน และค่าครองชีพ ให้เลือก  ค่าเล่าเรี ยน และ  ค่าครองชีพ เท่านั้น
กรณีต้องกำรขอกู้อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง ให้เลือก  เพียงช่องเดียว เท่านั้น
คำอธิบำย

ข้ อ 5. เงือ่ นไขในกำรโอนเงินผ่ ำนบัญชีธนำคำร
เลือก ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
กรณีผ้ ขู อกู้ นับถือศำสนำพุทธ เลือก ประสงค์ทาสัญญาแบบทัว่ ไป
กรณีผ้ ขู อกู้ นับถือศำสนำอิสลำม เลือก ประสงค์ทาสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม
ข้ อ 6. รับเงือ่ นไขทำสั ญญำตำมหลักศำสนำอิสลำม (สำหรั บผู้นับถือศำสนำอิสลำม เท่ ำนั้น)
ข้ อ 7. คำยืนยัน  ในช่อง ยอมรับ

กด บันทึกแบบ

กด พิมพ์ แบบ

(ตรวจสอบข้ อมูลให้ ถูกต้ องก่ อนสั่ งปริ๊น) ปริ๊ นเอกสารส่ ง 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อของผูข้ อกู้
ด้วยปากกาสี น้ าเงิน เท่านั้น!

เสร็จสิ้นกำรทำขั้นตอนในระบบ E-studentloan

