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“การให้กูย้ืม ในปีการศึกษา 2562”
โดย 

นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ 
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

และ
นายวีรศักดิ์  ดวงดารา  ผู้อํานวยการฝ่ายกู้ยืม

วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 
ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร



พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560



พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

         วัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา 6มาตรา 6

ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
ของการผลิตกําลังคน และมีความ
จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

1

3 สาขาวิชาที่ขาดแคลน 
หรือกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

4 เรียนดีสร้างความเป็นเลิศ

สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน  4 ลักษณะ



พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

        การให้กู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2562

ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
ของการผลิตกําลังคน และ                        
มีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

1

สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน  2 ลักษณะ

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.เดิม)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.เดิม)



5

ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562

1.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษา               
จะเข้าร่วมดําเนินงานกบักองทุน พ.ศ.2560

2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยมืเพื่อ
การศึกษาและการชําระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561  
(ให้ใช้บังคับกับการดําเนินการให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)

3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา เรื่อง กําหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสตูรที่จะ 
ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 



ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรยีน

หรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนในลักษณะที่ 1 : ให้การสนับสนุนและสง่เสริมการศึกษาแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่าดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ.2561

     (ให้ใช้บังคับกับการดําเนินงานกองทนุตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)

5. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือ
นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนในลักษณะที่ 2 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน
หรือนักศึกษาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ.2561

     (ให้ใช้บังคับกับการดําเนินงานกองทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)



ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562

6. ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กําหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562



การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศกึษาของปีการศึกษา2562 เป็นอย่างไร ? 



การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562

1.กําหนดการใหกู้ย้ืมปีการศึกษา 2562
2.ยกเลิกการจัดสรรวงเงิน
3.ขั้นตอนการให้กูย้ืมเงิน กยศ.
4.ไลน์@กยศ.สถานศึกษา



การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562

1.กําหนดการใหกู้ย้ืมปีการศึกษา 2562
2.ยกเลิกการจดัสรรวงเงิน
3.ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.
4.ไลน์@กยศ.สถานศึกษา







ขั้นตอน กําหนดเวลา
ภาคเรียนที่ 1

1 .  ผู้ ขอ กู้ ยื ม เ งิ นรายใหม่ ลงทะ เบี ยนขอรหั สผ่ านล่ ว งห น้ า  (Pre-register)
โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา(สําหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ต้องดําเนินการขั้นตอนนี้) 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2562

2. ผู้ขอกู้ยืมยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2562

3. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน
สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 31 ส.ค. 2562

4. สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บรหิารและจัด
การเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 15 ก.ย. 2562

กําหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจําปีการศึกษา 2562
สําหรับสถานศึกษาทั่วไป



กําหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจําปีการศึกษา 2562

สําหรับสถานศึกษาที่เตรียม ตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ขั้นตอน กําหนดเวลา
ภาคเรียนที่ 1

1. ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register)              โดยยังไม่
ต้องระบุสถานศึกษา (สําหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ต้องดําเนินการขั้นตอนนี้) 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562

2. ผู้ขอกู้ยืมเงินยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงินผา่นระบบ e-Studentloan 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

3. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคดัเลือกให้กู้ยืมเงินสถานศึกษา
ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือยืนยันแบบลงทะเบยีนเรียน ไม่เกิน 31 ต.ค. 2562

4. สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บรหิารและจัดการเงิน
ให้กู้ยืม ไม่เกิน 15 พ.ย. 2562



กําหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาประจําปีการศึกษา 2562
ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาต้องดําเนินการกู้ยมืเงินใหท้ัน

ตามระยะเวลาที่กองทุนกําหนด



การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562

1.กําหนดการให้กูย้ืมปกีารศึกษา 2562
2.ยกเลิกการจัดสรรวงเงิน
3.ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.
4.ไลน์@กยศ.สถานศึกษา



การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา 2562 กองทุนจะไม่มีการจัดสรรวงเงิน         
และจํานวนผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่              

ของผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)ให้ดําเนินการเช่นเดียวกันกับ
การกู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)



ผู้กู้ยืมลงทะเบียน
รับรหัสผ่าน

ผู้กู้ยืมยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติ

สถานศึกษาประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกกรอบ
วงเงินกู้ทั้งปี

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.

 ผู้กู้ยืมทําสัญญากู้ยืมเงิน 

สถานศึกษาตรวจสอบ  
ความถูกต้องของสัญญา 

ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและ/
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา

สถานศึกษายืนยันข้อมูลค่าเล่าเรียนฯ 
พร้อมพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้    
ลงนาม

1 

สถานศึกษาตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน

2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 
สถานศึกษานําส่งสัญญาและ
แบบลงทะเบียนให้ธนาคาร11 

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

*สําหรับภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 (ถ้ามี) ให้ทําเฉพาะขั้นตอนที่ 2, 8, 9, 10 และ 11 



สถานศึกษาต้องเห็นจํานวนคนและจํานวนเงินก่อน ถึงจะ
บันทึกกรอบวงเงินได้ หากจํานวนคนและ/หรือจํานวนเงิน         
ไม่พอ ต้องรอการพิจารณาเพิ่มเติมโดยจะต้องทําหนังสือขอ
วงเงินเพิ่มเติม 

สถานศึกษาต้องเห็นจํานวนคนและจํานวนเงินก่อน ถึงจะ
บันทึกกรอบวงเงินได้ หากจํานวนคนและ/หรือจํานวนเงิน         
ไม่พอ ต้องรอการพิจารณาเพิ่มเติมโดยจะต้องทําหนังสือขอ
วงเงินเพิ่มเติม 

หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบเดิม หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบใหม่



การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562

1.กําหนดการให้กูย้ืมปกีารศึกษา 2562
2.ยกเลิกการจดัสรรวงเงิน
3.ขั้นตอนการให้กูย้ืมเงิน กยศ.
4.ไลน์@กยศ.สถานศึกษา









ผู้กู้ยืมลงทะเบียน
รับรหัสผ่าน

ผู้กู้ยืมยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติ

สถานศึกษาประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกกรอบ
วงเงินกู้ทั้งปี

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.

 ผู้กู้ยืมทําสัญญากู้ยืมเงิน 

สถานศึกษาตรวจสอบ  
ความถูกต้องของสัญญา 

ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและ/
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา

สถานศึกษายืนยันข้อมูลค่าเล่าเรียนฯ 
พร้อมพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้    
ลงนาม

1 

สถานศึกษาตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน

2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 
สถานศึกษานําส่งสัญญาและ
แบบลงทะเบียนให้ธนาคาร11 

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

*สําหรับภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 (ถ้ามี) ให้ทําเฉพาะขั้นตอนที่ 2, 8, 9, 10 และ 11 



การโอนเงินกู้ยืม
ค่าครองชีพ 
โอนเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือน

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  
(ไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง)
โอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาโดยตรง
กองทุนจะโอนเงินให้แก่สถานศึกษาทุกวันที่ 5  15 และ 25 ของเดือน เมื่อธนาคารตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร และตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากระบบ e-Studentloan



การโอนเงินค่าครองชีพ

 

หากธนาคารไม่ไ ด้รับ เอกสารการ กู้ ยืม
ดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุด  
การโอนเงินครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่ 2 
เป็นต้นไป*กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้แก่ผู้กู้ยืมภายใน 

30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทําการตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลแบบลงทะเบียนผู้กู้ ยืมในระบบ e-Studentloan 
เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืม
ที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว

*ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการโอนเงินด้วยตนเองได้ที่เมนูตรวจสอบยอดหนี้ทาง
www.studentloan.or.th 



สถานศึกษานําส่งสัญญาและแบบ
ลงทะเบียนฯ ให้ธนาคาร
ต้องดําเนินการในระบบ e-Studentloan ให้ครบทุก
ขั้นตอนก่อนรวบรวมสัญญาและเอกสารประกอบสัญญากู้ยืม 
และแบบลงทะเบียนฯ จัดส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
(บมจ. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

 เอกสารการให้กู้ยืมต้องจัดส่งไปที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ
อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายภาครัฐ
เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ผู้ขอกู้ยืมเงินยื่นแบบคําขอกู้ยืม

- สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้
- สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินทั้งปี
- สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิท์ธิ์กู้ยมื
- สถานศึกษาและผู้กู้ทําสัญญากู้ยืมเงิน (รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับหรือ
เปลี่ยนสถานศึกษา)
- สถานศึกษาและผู้กู้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา

- ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (ผู้กู้ที่ขอกู้ค่า
เล่าเรียน/คชจ.ที่เกี่ยวเนื่องฯ)

แนวปฏิบัติในการใหกู้้ยืมในปกีารศึกษา 2562 กองทุนลักษณะที ่1 (กยศ.เดิม) 
หากผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่มีคุณสมบตัติามทีก่องทุนกําหนด 

สถานศึกษาสามารถบันทกึกรอบวงเงินไดโ้ดยไม่ตอ้งรอการจัดสรรวงเงิน 
ทั้งนี้ อยู่ภายใตก้รอบวงเงินประจําปกีารศึกษา 2562 

ผู้ขอกู้ยืมลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
(สําหรับผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่)
ขอรับรหัสได้ก่อนเริ่มขั้นตอนต่อไป

- สถานศึกษายืนยันข้อมูล
ค่าเล่าเรยีนฯพร้อมพิมพ์แบบ
ลงทะเบียนเรียนให้ผู้กู้ลงนาม
- สถานศึกษาตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน
- สถานศึกษาคลิ๊กนําส่ง
สัญญาและแบบลงทะเบียนให้
ธนาคาร (ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพ
เดือนแรกภายใน 30 วัน)

ระบบ e-Studentloan

สถานศึกษาจัดส่ง
เอกสารไปยัง
ผู้บริหารและจัด
การเงินให้กู้ยืม 
(บมจ.
ธนาคารกรงุไทย /
ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย)ส่งเอกสารภายใน 30 วัน *นับจากวันที่สถานศึกษาทําการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบยีนกูย้ืมในระบบ e-Studentloan* 

ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน

โอนเงินให้ผู้กู้และ
สถานศึกษา

*ผู้กู้ได้รับค่าครองชีพ
โอนเข้าบัญชีของผู้กู้

สถานศึกษาได้รับค่าเล่าเรยีน/คชจ.
เกี่ยวเนื่องฯ โอนเข้าบัญชีสถานศึกษา

ทุกวันที่ 5,15,25 ของเดือน

หมายเหตุ หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารภายใน 30 วัน 
ผู้กู้จะได้ค่าครองชีพเฉพาะเดือนแรก



การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562

1.กําหนดการให้กูย้ืมปกีารศึกษา 2562
2.ยกเลิกการจดัสรรวงเงิน
3.ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.
4.ไลน์@กยศ.สถานศึกษา
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กยศ.สถานศึกษา 

*ค้นหาจากบัญชีทางการ (Official account)

QR Code กยศ.สถานศึกษา
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กยศ.สถานศึกษา



32

การดําเนินงานผ่านระบบ e-Studentloan
จังหวัด ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์

เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ลําพูน พะเยา  ลําปาง แพร่ตาก อุตรดิตถ ์สุโขทัย  น่าน กําแพงเพชร 
พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์

สุประพล  พาฬิโพธิ์ 085-3514679 

02-0164822
กรุงเทพมหานคร (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด อนุฯ 2 เดิมเท่านั้น) ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี  อุทัยธานี อา่งทอง นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ  นนทบุรี  ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

กรชนก สินสมุทร 085-3515816

02-0164888 ต่อ 153

กรุงเทพมหานคร (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด อนุฯ 1 เดิมเท่านั้น) ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
จันทบุรี ปราจีนบุรี  ตราด  นครนายก  สระแก้ว          

ดลนภา ธูปทอง 085-3515735 

02-0164823
เชียงใหม่ หนองคาย  บึงกาฬ นครพนม เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร ยโสธร รัตติยา  อารยะเดโช 084-4634449

มหาสารคาม  มุกดาหาร  นครราชสีมา ศรีสะเกษ เพชรบุรี  บุรีรัมย์  สุรินทร ์ประจวบคีรีขันธ์ พวงพิศ  หวังผล 085-3510358

02-0164888 ต่อ 157 
กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ชัยภูมิ สุธาสินี  ใจสมิทธ์

 

085-3512695 

02-0164819
กระบี่  ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี  พังงา  พทัลุง  ภูเก็ต  ยะลา  สงขลา
สตูล  สุราษฎร์ธานี  ระนอง 

ตุลาพร  บุญวงษ์ 085-3513785
02-0164820

รายชื่อฝ่ายกู้ยืมที่ดูแลสถานศึกษา 
(หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว สําหรับสถานศึกษาเท่านั้น)
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การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2562
กองทุนจะเปิดระบบ e-Studentloan ให้ผู้กู้ยืมยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan สําหรับปีการศึกษา 2562                   

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดังนี้

สถานศึกษา ขั้นตอนที่สามารถ
ดําเนินการได้

ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

รายเกา่
เลื่อนชั้นปี

รายใหม่
รายเกา่

เปลี่ยนระดับการศึกษา
หรือเปลี่ยนสถานศึกษา

รายเกา่
เลื่อนชั้นปี

รายใหม่
รายเกา่

เปลี่ยนระดับการศึกษา
หรือเปลี่ยนสถานศึกษา

1.1 ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา
จากต้นสังกัด 

ผู้กู้ยืม
ยื่นแบบคําขอกู้

ม.ปลาย
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี

ม.ปลาย (ยกเว้น สพฐ.)
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี

ม.ปลาย (ยกเว้น สพฐ.)
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี

ปวส.
ปริญญาตรี

ปวส.
ปริญญาตรี*

ปวส.
ปริญญาตรี*

สถานศึกษาบันทึกกรอบ
วงเงินและประกาศรายชื่อ

 

ม.ปลาย
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี*

ม.ปลาย (ยกเว้น สพฐ.)
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี*

ม.ปลาย (ยกเว้น สพฐ.)
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี*

ปวส.
ปริญญาตรี*

ปวส.
ปริญญาตรี*

ปวส.
ปริญญาตรี*

1.2 ไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาจากต้น
สังกัด 

ผู้กู้ยืม
ยื่นแบบคําขอกู้

ม.ปลาย
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี

- -
ปวส.

ปริญญาตรี
- -

สถานศึกษาบันทึกกรอบ
วงเงินและประกาศรายชื่อ

 

ม.ปลาย
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี*

- -
ปวส.

ปริญญาตรี*
- -

* 1. รอผลการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  2. รอตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชา



ผู้กู้ยืมลงทะเบียน
รับรหัสผ่าน

ผู้กู้ยืมยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติ

สถานศึกษาประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกกรอบ
วงเงินกู้ทั้งปี

 ผู้กู้ยืมทําสัญญากู้ยืมเงิน 

สถานศึกษาตรวจสอบ  
ความถูกต้องของสัญญา 

ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและ/
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา

สถานศึกษายืนยันข้อมูลค่าเล่าเรียนฯ 
พร้อมพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้    
ลงนาม

1 

สถานศึกษาตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน

2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 
สถานศึกษานําส่งสัญญาและ
แบบลงทะเบียนให้ธนาคาร11 

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

*สําหรับภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 (ถ้ามี) ให้ทําเฉพาะขั้นตอนที่ 2, 8, 9, 10 และ 11 

สัญญาและแบบยืนยันลงทะเบียน/แบบยืนยัน                                     
อยู่ระหว่างการปรับปรุง



การให้กู้ยืมแบบเดิม (มีการจัดสรรวงเงิน)
รายเก่าจัดสรรตามจํานวนผู้ยื่นขอกู้/รายใหม่จัดแบบโควต้าโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนฯกาํหนด



สถานศึกษาต้องเห็นจํานวนคนและจํานวนเงินก่อน ถึงจะบันทึกกรอบวงเงินได้ 
หากจํานวนคนและ/หรือจํานวนเงินไม่พอ ต้องรอการพิจารณาเพิ่มเติมโดย
จะต้องทําหนังสือขอวงเงินเพิ่มเติม 

สถานศึกษาต้องเห็นจํานวนคนและจํานวนเงินก่อน ถึงจะบันทึกกรอบวงเงินได้ 
หากจํานวนคนและ/หรือจํานวนเงินไม่พอ ต้องรอการพิจารณาเพิ่มเติมโดย
จะต้องทําหนังสือขอวงเงินเพิ่มเติม 

หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบเดิม



หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบใหม่



สถานศึกษาต้องเห็นจํานวนคนและจํานวนเงินก่อน ถึงจะ
บันทึกกรอบวงเงินได้ หากจํานวนคนและ/หรือจํานวนเงิน         
ไม่พอ ต้องรอการพิจารณาเพิ่มเติมโดยจะต้องทําหนังสือขอ
วงเงินเพิ่มเติม 

สถานศึกษาต้องเห็นจํานวนคนและจํานวนเงินก่อน ถึงจะ
บันทึกกรอบวงเงินได้ หากจํานวนคนและ/หรือจํานวนเงิน         
ไม่พอ ต้องรอการพิจารณาเพิ่มเติมโดยจะต้องทําหนังสือขอ
วงเงินเพิ่มเติม 

หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบเดิม หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบใหม่
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