
 

ประกาศ  งานกองทุนฯ  กองพัฒนานักศึกษา 
ผู้กู้รายใหม ่ ให้ดําเนินการทําสัญญาได้ตั้งแต่วันที่  18 ก.ค. – 10 ส.ค.  2555 

นักศึกษาเข้าไปทําสัญญาได้ที่เว็บไซต์  http://www.studentloan.or.th เลือก 01 

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมไปทําสัญญาที่ ร้านอินเตอร์เน็ต 
1. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ํา   (พ่อ หรือ แม่ หรือ ผู้ปกครอง) 
2. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เปิดกับมหาวิทยาลัยฯ  (สาขาสงขลา)  

*** ให้นักศึกษาผู้กู้รายใหม่ ส่งสัญญาเงินกู้ได้ตั้งแต่วันที่  23  ก.ค. – 11  สิงหาคม  2555  

เอกสารที่ส่งพร้อมสญัญากูย้ืมเงิน 
1. สําเนาทะเบียนบ้าน  ผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกัน    จํานวน  1 ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประชาชน  ผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกัน  จํานวน  1 ฉบับ 
3. สําเนาใบลงทะเบียน  เทอม 1/2555    จํานวน  1 ฉบับ 
4. สําเนาใบเสร็จรับเงิน  เทอม 1/2555                  จํานวน  1 ฉบับ 
5. หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่เปิดกับมหาวิทยาลัย) จํานวน  1 ฉบับ 
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
7. สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เจ้าของเอกสาร  เซ็นรับรอง “สําเนาถูกต้อง”  

                    ให้เหมือนลายเซ็นที่เซ็นในสัญญากู้ยืมเงิน   
 

การปริ้นสัญญากู้ยืมเงิน 
1.  ให้นักศึกษาปริน้สญัญาออกมาจํานวน 4 ฉบับ หนา้ -หลัง นําไปเซ็นที่อําเภอ 2 ฉบับ  เก็บไว้ 2 ฉบับ 

2. ให้นักศึกษาตั้งค่าหน้ากระดาษ  Left (ซ้าย) 1 ซม.  Right  (ขวา) 1 ซม. 
3. Top (บน)  0.5  ซม.   Bottom  (ล่าง)  0.5 ซม.   
4. หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ จะต้องไม่มีเลขหน้ากระดาษโดยเด็ดขาด 
5. สัญญาต้องมีบาร์โคด ทั้งสองข้าง 
 

**หมายเหตุ  ห้ามพับสัญญา  ห้ามทําสัญญายับ ห้ามทําสัญญาเปียก ห้ามลบลิขวิด  
   กรณีมีการลบลิขวิดในตัวสัญญา นักศึกษาต้องทําสัญญาใหม่เท่านั้น 
 

***ให้นักศึกษานําสัญญาพร้อมผู้ค้ําประกัน ไปเซ็นสัญญา ต่อหน้านายอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอ  
     ที่อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน  หากนายอําเภอไม่อยู่ จะมีผู้ทําการแทนอยู่แล้ว 
หากนักศึกษา มีปัญหาในการทําสัญญา ติดต่อสอบถาม โทร. 083 - 1844686 หรือ 086 – 4886692 

********************************** 



ประกาศ  งานกองทุนฯ  กองพัฒนานักศึกษา 
ผู้กู้รายเก่า  ให้ดําเนินการทําสัญญาได้ตั้งแต่วันที่  21 ก.ค. – 28 ส.ค.  2555 

นักศึกษาเข้าไปทําสัญญาได้ที่เว็บไซต์  http://www.studentloan.or.th เลือก 01 

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมไปทําสัญญาที่ ร้านอินเตอร์เน็ต 
1. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ํา   (พ่อ หรือ แม่ หรือ ผู้ปกครอง) 
2. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เปิดกับมหาวิทยาลัยฯ  (สาขาสงขลา)  

*** ให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่า ส่งสัญญาเงินกู้ได้ตั้งแต่วันที่  30  ก.ค. – 20  ส.ค.  2555  

เอกสารที่ส่งพร้อมสญัญากูย้ืมเงิน 
1. สําเนาทะเบียนบ้าน  ผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกัน     จํานวน  1 ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประชาชน  ผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกัน   จํานวน  1 ฉบับ 
3. สําเนาใบลงทะเบียน  เทอม 1/2555     จํานวน  1 ฉบับ 
4. สําเนาใบเสร็จรับเงิน  เทอม 1/2555                  จํานวน  1 ฉบับ 
5. หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่เปิดกับมหาวิทยาลัย)  จํานวน  1 ฉบับ 
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
7. สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เจ้าของเอกสาร  เซ็นรับรอง “สําเนาถูกต้อง”  
                    ให้เหมือนลายเซ็นที่เซ็นในสัญญากู้ยืมเงิน   
การปริ้นสัญญากู้ยืมเงิน 
1.  ให้นักศึกษาปริ้นสัญญาออกมา จํานวน 4 ฉบับ หน้า-หลัง นําไปเซ็นที่อําเภอ 2 ฉบับ เก็บไว้ 2 ฉบับ 

2. ให้นักศึกษาตั้งค่าหน้ากระดาษ  Left (ซ้าย) 1 ซม.  Right  (ขวา) 1 ซม. 
3. Top (บน)  0.5  ซม.   Bottom  (ล่าง)  0.5 ซม.   

        4. หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ จะต้องไม่มีเลขหน้ากระดาษโดยเด็ดขาด 
5. สัญญาต้องมีบาร์โคด ทั้งสองข้าง 
 

**หมายเหตุ  ห้ามพับสัญญา  ห้ามทําสัญญายับ ห้ามทําสัญญาเปียก ห้ามลบลิขวิด  
   กรณีมีการลบลิขวิดในตัวสัญญา นักศึกษาต้องทําสัญญาใหม่เท่านั้น 

 
***ให้นักศึกษานําสัญญาพร้อมผู้ค้ําประกัน ไปเซ็นสัญญา ต่อหน้านายอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอ  
     ที่อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน  หากนายอําเภอไม่อยู่ จะมีผู้ทําการแทนอยู่แล้ว 
หากนักศึกษา มีปัญหาในการทําสัญญา ติดต่อสอบถาม โทร. 083 - 1844686 หรือ 086 – 4886692 

 
*********************************** 

 



 
วธีิการทาํสัญญาผ่านระบบ e-studentloan 

1. นักศึกษา เข้าไปที่เว็บ http://www.studentloan.or.th เลือก 01 นกัเรียน / นักศกึษา 
2. เม่ือเขา้สู่ระบบ e-studentloan แล้ว คลิก คําว่า เข้าสู่หนา้จอ นักเรียน/นักศึกษา  คอมพิวเตอร์จะปรากฏหน้าจอ 
        ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ e-studentloanให้คลิกทีปุ่่ม  ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว  เพือ่ทําการ Login เข้าสู่ระบบ 
3. ให้นักศึกษา กรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนและรหสัผา่น ของตนเอง และ คลิกที่ปุ่ม เขา้สู่ระบบ 
4. หน้าจอคอมพวิเตอร ์จะปรากฏข้อความดังต่อไปนี ้

“ขอแสดงความยินดี ท่านไดร้ับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน โปรดดําเนนิการในขั้นตอนของการทําสัญญากูยื้มเงิน กยศ.  
ท่านต้องเปิดบญัชีออมทรัพยกั์บธนาคารกรงุไทย สาขาใดก็ได้ก่อนเข้าสูก่ระบวนการทาํสัญญากู้ยืมเงิน หากท่าน 
มีบัญชีออมทรพัย์ของธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดําเนินการขั้นตอนการทาํสญัญากู้ยืมเงนิได”้ 

5. นักศึกษา คลิกไปที่ปุ่ม ทําสญัญากู้ยืมเงนิ จะปรากฏหนา้จอที่มีหัวข้อว่า “โปรดใส่รายละเอียดเพิม่เติมเพื่อทาํ 
สัญญากู้ยืมเงนิ กยศ.”  ให้นักศึกษา  คลกิไปที่ทําสญัญา 

6. หน้าจอจะปรากฏ “สัญญากูยื้มเงิน สัญญาค้ําประกนั และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”  
7. ให้นักศึกษาเริม่กรอกข้อมูล ในข้อ 3. กรอกรายละเอียดต่างๆ ของผู้ค้าํประกนั  การกรอกชื่อตําบล ให้คลิก คน้หา  

แล้วใส่ชื่อตาํบล  เช่น ตําบลบ่อยาง ใหพ้ิมพ์คําวา่ บ่อยาง คลิกคน้หา  อีกครั้ง   การกรอกหมายเลขโทรศพัท ์         
ให้กรอกหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ค้าํประกัน ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดต่อได้  นักศึกษาที่อายุไม่ถึง  
20  ปีบริบูรณ ์ ให้คลิก  เลือก  ผู้แทนโดยชอบธรรม เปน็คนเดียวกับผู้ค้าํประกนั  

8.   กรอกเลขที่บัญชธีนาคารกรุงไทย  จํานวน 10 หลัก  ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย  —    
      เม่ือนักศกึษา กรอกข้อมูลในสัญญากูยื้มเงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกสญัญา 
9.   เม่ือ กดปุ่มบันทึกสญัญา เรียบร้อยแลว้ จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ ยืนยันการบนัทึกข้อมูลใหน้ักศึกษา กดปุ่ม OK 
10. เม่ือยืนยนัเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นขอ้ความว่า ได้บันทึกรายละเอียดของผูค้้ําประกันเรียบรอ้ยแล้ว ให้นักศึกษา  
      กดปุ่ม  OK  อีกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตวัอยา่งสญัญากูย้มื (ดา้นหนา้) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ตวัอยา่งสญัญากูย้มื (ดา้นหลงั) 

 
 
 
 




