
 

 

 ขั้นตอนด ำเนินกำรยื่นแบบค ำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่ำนระบบ E-studentloan ตำมขั้นตอนดังนี ้
 (ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน – 31 กรกฎำคม 2563) 
 

1. พิมพ์ค ำว่ำ  “กยศ.”  ใน google 

 
 
 

2. คลิ๊กที่ E-studentloan 

 

  



 

 

3. คลิ๊กที่ปุ่มด้ำนล่ำงขวำมือ  “ผู้ที่มีรหัสผ่ำนแล้ว”  

 
 
 

4. Login เข้ำสู่ระบบ กยศ. 
1) ระบุข้อมูล  เลขประจ ำตัวประชำชน เช่น  123456789028 
2) ระบุข้อมูล  รหัสผ่ำน  เช่น  789028 
3) คลิ๊ก เข้ำสู่ระบบ 

 
 

  



 

 

5. กำรขอรหัส PIN Code  (ส ำหรับ ผู้กู้รำยใหม่) 
1) ลงทะเบียนข้อมูลอีเมล  เบอร์โทรศัพท์มือถือ  และรหัส PIN Code 
2) รหัส PIN Code  ควรเป็นเลข 6 ตัวท้ำยของเลขบัตรประชำชน เช่น 123456789028 
3) กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  คลิ๊ก  บันทึกข้อมลู 

 
 

6. คลิ๊ก ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 1 

 
 

7. เมื่อคลิกเลือก ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 1 แล้ว  ระบบจะปรำกฏหน้ำจอใหใ้สร่หัสผ่ำน PIN Code 
1) กรอกรหัส PIN Code  เป็นเลขท้ำยบัตรประชำชน 123456789028 ใส่ 789028  หรือ 
2) หำกนักเรียน/นักศึกษำก ำหนดเป็นตัวเลขอื่น ใหใ้ส่ตำมที่ตนเองก ำหนด (แต่เพ่ือให้ตัวนักเรียน/

นักศึกษำจ ำได้ ควรเป็นเลข 6 ตัวท้ำยบัตรประชำชน) 
3) กดปุ่ม ยืนยันข้อมูล 

 



 

 

 
8. คลิ๊ก แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 

 

 
9. เมื่อคลิกแบบค ำขอกูแ้ล้ว  ระบบจะปรำกฏหน้ำจอใหบ้ันทึกข้อมูล 

1) ประเภทกำรกู้ยมืเงิน  ใหเ้ลือก  กยศ. : ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยมืเพื่อกำรศึกษำฯ 
2) ระดับกำรศึกษำ  ใหเ้ลือก  ปวช. หรือ ปวส. 
3) ชั้นปี  ใหเ้ลือก  1 , 2 , 3 
4) ชื่อสถำนศึกษำ  ให้พิมพค์ ำว่ำ  วิทยำลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหำรธุรกิจ รำมอินทรำ  คลิ๊กปุ่มค้นหำ 

แล้วกดตกลง 

 

 
  



 

 

10.   ระบบจะปรำกฏแบบฟอร์ม ใหน้ักเรยีน/นักศึกษำ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ดังนี ้

 
1) ข้อมูลสถำนศึกษำ  ข้อมูลที่ต้องกรอกคือ 
 - ประเภทวิชำ  ให้เลือกประเภทวิชำตำมข้อมูลในตำรำง 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชำ  พำณิชยกรรม 
 - สำขำ  กำรบัญชี 
 - สำขำ  กำรตลำด 
 - สำขำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวิชำ  บริหำรธุรกิจ 
 - สำขำ  กำรบัญชี 
 - สำขำ  กำรตลำด 
 - สำขำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - สำขำ  กำรจัดกำรโลจิสติกส ์
 - สำขำ  กำรจัดกำรทั่วไป 



 

 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชำ  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร 
สำขำวิชำ : เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเภทวิชำ  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

สำขำวิชำ : เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประเภทวิชำ  อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำ : กำรท่องเที่ยว 

ประเภทวิชำ  อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำ : กำรท่องเที่ยว 

ประเภทวิชำ  ศิลปกรรม 
สำขำวิชำ : คอมพิวเตอร์กรำฟิกส์ 

ประเภทวิชำ  ศิลปกรรม 
สำขำวิชำ : คอมพิวเตอร์กรำฟิกส์ 

- เวลำกำรศึกษำตำมหลักสูตร ระดับ ปวช.  เลือก  3 
  ระดับ ปวส.  เลือก  2 

2) ข้อมูลบุคคล  (กรอกขอ้มูลส่วนตัว) 

3) ข้อมูลบดิำ  มำรดำ  หรือผู้ปกครอง  (กรอกข้อมูลส่วนตัว) 

4) ควำมประสงค์ขอกู้  เลือกข้อมูลตำมระดับชั้น 
- ระดับ : ปวช. เลือก >> ค่ำเล่ำเรียน , ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ , ค่ำครองชีพ 
- ระดับ : ปวส. เลือก >> ค่ำเล่ำเรียน , ค่ำครองชีพ 

5) เงื่อนไขในกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร  เลือกข้อมูลดังนี ้
เลือก >> ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั(มหำชน) 

  เลือก >> ท่ำนประสงค์จะท ำสัญญำแบบทั่วไป 

6) รับเงื่อนไขท ำสัญญำตำมหลักศำสนำอิสลำม  (ไม่ต้องเลือก) 

7) ค ำยืนยัน 
- กดยอมรับ แล้วบันทึกแบบ หลังจำกนั้นพิมพ์แบบที่กรอกให้เรียบร้อย 
- ปริ้นเอกสำรที่กรอกน ำมำส่งที่งำน กยศ.  ถือว่ำเป็นที่เรียบร้อย 

 


