
ค าแนะน าการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

 รู้เรื่องเงินที่กองทุนฯให้กู้ได้ มี 2 รายการ 

 ส ารวจความจ าเป็นในการขอกู้ของตนเอง ถ้าจ าเป็นควรกู้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ ให้ครบถ้วน 

https://www.studentloan.or.th/public/upload/news/001/4..pdf 

 เลือกประเภท ที่จะกู้  

          ส าหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาท/ปี  

           กู้ค่าเล่าเรียนได้ และกู้ค่าครองชีพได้ 

            ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน และ  
            ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ ที่ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
1.ค่าเล่าเรียน 

            เป็นเงินที่จ่ายให้นักศึกษารายเดือนๆ ละ 2,400 บาท 
            รายไดค้รอบครัวไม่เกิน 2 แสน จึงจะขอได ้
2.ค่าครองชีพ 

ลักษณะที่ 1 

          ส าหรับผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนฯ  

   (ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการจัดการ)  

   กู้ค่าเล่าเรียนได้ และกู้ค่าครองชีพได้ถ้ารายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาท/ปี 

ลักษณะที่ 2 
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นักศึกษาใหม่ จะเลือกกู้ กยศ. ลักษณะไหนดี 

กยศ.ลักษณะที่ 1 ส าหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาท/ปี  

 กู้เป็นค่าครองชีพได้ 2,400 บาท/เดือน และ 
 กู้ค่าเล่าเรียนได้ แต่มีจ ากัดขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรแต่ละปี 

กยศ.ลักษณะที่ 2 ส าหรับผู้ที่ศึกษาในสาขาที่เป็นก าลังหลักฯ หรือ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  

 มทส.ได้ทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ การจัดการ จะกู้ไม่ได้ 
 กู้ค่าครองชีพได้ 2,400 บาท/เดือนถ้าขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาท/ปี 
 กู้ค่าเล่าเรียนได้ ตามที่ลงทะเบียนเรียนจริง 

 นักศึกษาใหม่ไม่ว่าจะเคยกู้มาก่อนหรือไม่ก็ตาม สามารถเลือกกู้ลักษณะใดก็ได้ 
 ถ้าเลือกแล้วจะเปลี่ยนในปีการศึกษาต่อไปไม่ได้ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ คุณลักษณะและลักษณะต้องห้าม  

? 

ถ้าบันทึกค าขอกู้ไปแล้วจะเปลี่ยน ก็เข้าระบบ e-studentloan ยกเลิกแบบ แล้วเลือกบันทึกใหม่ได้นะคะ 



 เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเข้าใช้ระบบ e-studentloan 

1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด browser โดยใช้ Internet Explorer 
2. ตั้งค่าใช้งาน Internet Explorer เครื่องคอมพิวเตอร ์
 
 

เมนู Tools -> Compatible view Setting -> Add -> studentloan.or.th -> Close 

3. ไปที่ www.studentloan.or.th เข้าระบบ e-studentloan เมนู นักเรียน/นักศึกษา 
  ก่อนเข้าใช้ระบบ ต้องมี gmail และ โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ยืนยันตัวตน  

กรณีรายใหม่ 
ยังไม่เคยใช้ระบบ 

กรณีรายเก่า 
เคยมีรหัสแล้ว 

เก็บรหัสผ่านไว้ให้ดี และแนะน าให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นตัวเลข ถ้าลืมรหัสผ่าน 
http://scholarship.sut.ac.th/sutfundNew/images/stories/studentloan/passwForget.pdf 
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 บันทึกค าขอกู้ในระบบ e-studentloan 

1. เม่ือเข้ารหัสผ่านแล้ว จะให้ยืนยันตัวตน 
 
 

รับหมายเลข OTP ทางโทรศัพท์ น ามาใส่ยืนยัน 



 บันทึกค าขอกู้ในระบบ e-studentloan 

2. บันทึกค าขอกู้ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 
 
 

เลือกระดับ ปริญญาตรี เวลาศึกษา 4 ปี (หรือแพทย์เป็น 6 ปี) โครงการปกติ ชั้นปีท่ี 1  
*** ใส่คณะ เป็น -> ส านักวิชา -> แล้วกดปุ่ม ค้นหา -> เลือกให้ถูกต้อง ถ้าผิด กู้ไม่ได้นะจ๊ะ ***  

ระบุให้ถูกต้อง ถ้าผิดจะมีปัญหา 



 บันทึกค าขอกู้ในระบบ e-studentloan 

 
 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลบุคคล ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง ถ้าผิดต้องแก้ไขก่อนบันทึก 

*** ชื่อ – นามสกุล และ ท่ีอยู่ต้องเป็นตามทะเบียนบ้าน ถ้าผิดต้องแจ้งกองทุนฯให้แก้ไขด่วน ***  

ถ้าผิดต้องแจ้งกองทุนฯแก้ไขด่วนก่อนบันทึก 

ใส่ให้ถูกต้อง 

ใส่ให้ถูกต้อง 

ใส่ให้ถูกต้อง 

เลือกตามจริง 

ถ้าผิดต้องแจ้งกองทุนฯ 
แก้ไขด่วนก่อนบันทึก 



 บันทึกค าขอกู้ในระบบ e-studentloan 

 
 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลครอบครัว ต้องใส่ให้ถูกต้อง และ ตรงกับหนังสือรับรองรายได ้

ข้อมูลตรงกับ 
หนังสือรับรองรายได ้

ส่วนที่ 4 ติ๊กตามความประสงค์ ค่าครองชีพจะกู้ได้เฉพาะผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาท/ปี 

ส าหรับลักษณะที่ 2 ถ้าติ๊กค่าครองชีพไม่ได้ ให้ติ๊กแจ้งความประสงค์ที่หน้าข้อที่ 3 ระบบจะขึ้นให ้

ส่วนที่ 5 ส าหรับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี มีเฉพาะธนาคารกรุงไทย เท่านั้น 

ผู้ขอกู้ เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา มทส. ได้ในวันที่มารายงานตัวนักศึกษา 



 บันทึกค าขอกู้ในระบบ e-studentloan 

 
 ส่วนที่ 7 ยอมรับ   

 

เรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์ แบบค าขอกู้  
อย่าลืม ปรับขนาด ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน และ ออกจากระบบ 

อย่าเลือก ยกเลิกแบบ เพราะเป็นการลบข้อมูล  
ถ้าบันทึกผิดต้องการแก้ไข ให้เลือก ยกเลิกแบบ แล้วต้องบันทึกใหม่ พิมพ์ใหม่ 

 เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง ช่องทางการติดต่อ สอบถาม 

เว็บไซต์งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

โทรศัพท์ 044-22-3114, 3115, 3129 http://scholarship.sut.ac.th 

เฟสบุ๊ค งานทุนฯ มทส. https://www.facebook.com/groups/sutfund/ 

         เว็บไซต ์https://www.studentloan.or.th 


