
แนวปฏิบัติการท าสัญญาและลงทะเบียนนักศึกษา (กยศ.)  
ส าหรับผู้กู้รายเก่า (รหัส 63) และรายใหม่ทุกชั้นปี 

  ระบบ e-studentloan 
1. ตรวจสอบรายช่ือผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม ที่เว็บไซต์งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า http://sas.psru.ac.th 

 

2. ตรวจสอบผลการประกาศรายช่ือ เข้าระบบ e-studentloan กรณีท่ีมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้ว       
จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

 
3. เตรียมบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย เพ่ือรับการโอนเงิน 

 

ผู้กู้รายเก่า  

 ผู้กู้ที่มีบัญชีแล้ว และต้องการใช้บัญชีเดิม  :  โปรดตรวจสอบสถานะบัญชีเงินฝากให้พร้อมรับการโอนเงิน 

 ผู้กู้ทีมี่บัญชีธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วแต่ต้องการจะเปิดบัญชีใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก  :  ให้ผู้กูเ้ปิดบัญชีใหม่ 
สาขาใดก็ได้ที่สะดวก โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้ที่เกิดจากการเปิดบัญชีด้วยตนเอง 

 ผู้กู้รายเก่าที่มีบัญชีเดิมเป็นของธนาคารอิสลาม  : จะต้องเปิดบัญชีใหม่เป็นของธนาคารกรุงไทย เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่ได้เข้าร่วมกับธนาคารอิสลาม ให้นักศึกษามาติดต่อรับแบบฟอร์ม กยศ.104 
เพ่ือน าไปใช้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาในจังหวัดพิษณุโลก โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า และให้มา
ติดต่อรับได้ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป (ตามเวลาราชการ) 

  
 

http://sas.psru.ac.th/


 

ผู้กู้รายใหม่  

 ผู้กู้ทีมี่บัญชีแล้ว และต้องการใช้บัญชีเดิม  :  โปรดตรวจสอบสถานะบัญชีเงินฝากให้พร้อมรับการโอนเงิน 

 ผู้กู้ที่ต้องการเปิดบัญชีใหม่  :  ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์ม กยศ.104  ที่ห้องทุนการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ขอเปิด
บัญชีเงินฝาก โดยไม่ต้องน าเงินเข้าฝาก (เปิดบัญชีเป็น 0 บาท) และยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ส าหรับการ  
ท าบัตร ATM  นักศึกษาสามารถมารับได้ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.                 
ณ ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา 

 

4. เตรียมเอกสารประกอบสัญญา ผู้กู้จะต้องเตรียมเอกสารประกอบสัญญาให้ครบถ้วน เพ่ือน าข้อมูลตามเอกสารไปใช้ใน
การบันทึกสัญญา ในระบบ e-studentloan 
เอกสารประกอบสัญญา มีดังนี้ 
1) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย  จ านวน 2 ฉบับ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน+ส าเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ยืม  จ านวน 2 ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน+ส าเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ าประกัน (ไม่รับบัตรข้าราชการ)  จ านวน 2 ฉบับ 
4) .ใบลงทะเบียน พิมพ์จาก website กองบริการการศึกษา http://reg.psru.ac.th  จ านวน 1 ฉบับ 
4) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, เปลี่ยนที่อยู่, ทะเบียนสมรส เป็นต้น  จ านวน 2 ฉบับ 

5. บันทึกสัญญา เข้าระบบ e-studentloan ที่ www.studentloan.or.th  

6. พิมพ์สัญญาพร้อมแนบเอกสารประกอบ  :  ผู้กู้จะต้องพิมพ์สัญญาจากระบบ e-studentloan โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หมึกสีด า เท่านั้น!  โดยให้แนบเอกสารประกอบสัญญา จ านวน 2 ชุด  

7. นัดหมายผู้ค้ าประกัน เพื่อลงนามในสัญญาต่อหน้าพยาน ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                        
ตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

คณะ ก าหนดการ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาการจัดการ 

15 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ครุศาสตร์ 
วิทยาลัยการพยาบาล 

15 สิงหาคม 2563 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

16 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
 

16 สิงหาคม 2563 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

http://reg.psru.ac.th/
http://www.studentloan.or.th/


ขั้นตอนการบันทึกสัญญาเงินกู้ กยศ. ในระบบ e-studentloan 

 
 

1. เข้าระบบ e-studentloan ที่ www.studentloan.or.th เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏสถานะผู้กู้ตามหน้าจอ 
ดังภาพ 
 

 
 

หน้าจอจะปรากฏข้อความแสดงความยินดีกับผู้กู้ยืมที่ได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้กู้ยืมเปิดบัญชี       
ออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ได้) เพ่ือเป็นข้อมูลในการกรอกสัญญา 
 
ข้อแนะน า โปรดตรวจสอบชื่อ บัญชี หากพบว่ามีอักขระที่สะกดไม่ถูก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ธนาคารแก้ไขให้ถูกต้อง 

2. ให้ผู้กูค้ลิกท่ีค าว่า “ท าสัญญากู้ยืมเงิน” จะปรากฏหน้าจอดังภาพ และให้คลิกค าว่า “ท าสัญญา” 
 

 

http://www.studentloan.or.th/


3. ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังภาพ 
 

 
 
 

4. กรอกข้อมูลผู้กู้และผู้ค้ าประกัน โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง เพ่ือที่ระบบจะท าการดึงข้อมูลจาก     
ทะเบียนราษฎร์ ซึ่งได้แก่ ชื่อ และท่ีอยู่ ของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
กรณีผู้กู้รายเก่า  :  ถ้าใช้ผู้ค้ าประกันคนเดิม ระบบจะข้ึนข้อมูลชื่อผู้ค้ าประกันอยู่แล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงบุคคล 
                       ค้ าประกัน ต้องกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้ค้ าประกันคนใหม่ และรอระบบจะท าการดึง 
                        ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ 
กรณีผู้กู้รายใหม่  :  ให้กรอกข้อมูลผู้กู้และผู้ค้ าประกัน โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง เพื่อที่ระบบจะ 
                        ท าการดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ 
*** หมายเหตุ  :  ข้อมูลในสัญญาสามารถแก้ไขในระบบได้ตลอด จนกว่าจะส่งให้เจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลในระบบ 

                             e-studentloan 
 
5. ผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีธนาคารออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลของสาขาบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชี

ธนาคาร  ดังภาพ 
 

 
 



ข้อแนะน าในการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร 

1. การระบุข้อมูลเลขท่ีบัญชีธนาคารให้กรอกข้อมูลเป็นตัวเลขจ านวน 10 หลัก โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย – 
2. ผู้กูต้้องตรวจสอบก่อนว่า กรอกข้อมูลบัญชีถูกต้องหรือไม่ ก่อนบันทึกข้อมูล   

 

*** หมายเหตุ 
กรณตีรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วถูกต้อง แต่ยังไม่สามารถบันทึกได้ หรือมีสถานะว่าบัญชีถูกปิด ให้ติดต่อ

ธนาคารเพ่ือตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารอีกครั้ง  
ส าหรับผู้กู้ยืมที่กรอกข้อมูลเลขที่บัญชีถูกต้อง ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีว่าเป็นของผู้กู้ยืม จริงหรือไม่ 

ถ้าชื่อบัญชีที่ผู้กู้ยืมกรอก ข้อมูลตรงกับชื่อ – นามสกุลของผู้กู้ยืม ระบบจะแสดงชื่อบัญชี และสาขาบัญชีธนาคาร ท้ายของ
เลขที่บัญชีธนาคาร แต่ถ้าชื่อบัญชีที่ผู้กู้ยืมกรอก ข้อมูลไม่ตรงกับชื่อ – นามสกุล ณ ปัจจุบัน ของผู้กู้ยืม ระบบจะแสดง
ข้อความให้ยืนยัน ดังภาพ 

 

 
 
 

ถ้าผู้กู้ยืมท าการกดปุ่ม OK ระบบจะแสดง ชื่อบัญชี ด้านท้ายของเลขที่บัญชีธนาคาร ดังภาพ 
 

 
 
 
6. เมื่อกรอกข้อมูลในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ยืม คลิกปุ่ม “บันทึกสัญญา” แล้วพิมพ์สัญญาเป็นหน้า-หลัง                

ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จ านวน 2 ชุด 

 
 
ข้อแนะน า  

  กรณีผู้กู้ยืมพบว่ามีข้อความใด ๆ ในสัญญาไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขแล้วกดปุ่ม “บันทึกสัญญา” ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ก่อนพิมพ์
สัญญาผ่านเครื่องพิมพ์ 
 กรณีชื่อบัญชีไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ ธนาคารกรุงไทย แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนส่งสัญญา 



7. เมื่อกดปุ่ม “พิมพ์สัญญา” เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอของสัญญากู้ยืมเงิน ดังภาพ พร้อมทั้งแสดงข้อความ แนะน า
การพิมพ์สัญญา ดังภาพ 
 

 

 



 

 
 

        การพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน 
 

ให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาอีกครั้ง หากยังไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้โดยการ กลับมาที่หน้าจอการ
บันทึกสัญญา เพ่ือแก้ไขและบันทึกข้อมูลใหม่ แต่ถ้าข้อมูลถูกต้อง ให้พิมพ์สัญญา โดยให้พิมพ์จากเมนู Print ในโปรแกรม 
Internet explorer หรือ Google Chrome ดังภาพ  

 

 

5 
6 



 

โดยผู้กู้ยืมต้องพิมพ์สัญญาโดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีด าเท่านั้น เพ่ือให้เอกสารมีความชัดเจน สามารถสแกนบาร์โค้ด
ด้านบนของสัญญาได้ และพิมพ์สัญญาจ านวน 2 ฉบับๆ ละ 2 หน้า คือ 1.ส่วนของรายละเอียดข้อมูลผู้กู้ยืม 2.รายละเอียด
ข้อตกลงเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญา 3.รายละเอียดข้อตกลงเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญา (ต่อ) และ 4.หนังสือให้ความยินยอมในการ
เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญา เมื่อพิมพ์แล้ว ให้แนบเอกสารที่ใช้ในการส่งสัญญา พร้อมกับลงลายมือชื่อ และส่งให้
มหาวิทยาลัยตรวจสอบต่อไป  
 

ข้อแนะน า 

หากผู้กู้ยืมพิมพ์เอกสารสัญญาแล้ว เอกสารเกิน 2 หน้า ให้ผู้กู้ยืมปรับวิธีกั้นซ้าย-ขวา ขอบกระดาษใน
โปรแกรม Internet Explorer โดยท าการคลิกที่เมนู File –> Page Setup.. ดังภาพ 

 
        
จะปรากฏหน้าจอให้ท าการปรับค่า ให้ก าหนดค่า ในส่วนของ Margins(millimeters) ให้ ช่อง Left : ,Right : ,Top : 
Bottom : ให้มีค่าเป็น 0 ในช่อง Header และ Footer ถ้ามีข้อมูลอยู่ให้ลบข้อมูลให้เป็นค่าว่าง ดังภาพ แล้วกดปุ่ม พิมพ์
สัญญากู้ยืมเงินอีกครั้ง 

 



 
 
 

ข้อแนะน า 

1) ควรใช้เครื่องพิมพ์ชนิด laser เพ่ือป้องกันการเปียกชื้น 
2) ข้อความตามสัญญาจะต้องครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ตกหล่น 
3) โปรดถ่ายเอกสารประกอบสัญญา ตามแบบที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่างการถ่ายเอกสาร 
 
 ให้นักศึกษาถ่ายเอกสารลงในกระดาษแผ่นเดียว ตามแบบ เท่านั้น!!!  
 
       ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ส าเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการรับรองส าเนาเอกสาร 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 
 
 

 
 

รายการเก่ียวกบับา้น 

 

ทะเบียนบา้น 

ท่ีมีรายการบุคคล 

 

บตัรประชาชน 

(ใชเ้ฉพาะดา้นหนา้) 

 

ส าเนาถูกตอ้ง 

ลายเซ็น 

(ช่ือตวับรรจง) 

 

ขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไข 

 

เลขท่ีบญัชีและ 

ช่ือบญัชี 

ส าเนาถูกตอ้ง 

ลายเซ็น 

(ช่ือตวับรรจง) 

กรณีท่ีมีลายเซ็น 

ส ำเนำถูกตอ้ง 

 
 (นำงสำวสุรีรัตน ์วงศค์  ำเหลำ) 

 

กรณีท่ีไม่มีลายเซ็น 

ส ำเนำถูกตอ้ง 

สุรีรัตน ์วงศค์  ำเหลำ 
(นำงสำวสุรีรัตน ์วงศค์  ำเหลำ) 



 
 

 
 
 

 

ส ำเนำถูกตอ้ง 

 
(นำยสนิท  วงศค์  ำเหลำ) 
ลำยน้ิวหวัแม่มือขำ้งขวำ 

 
*** หมายเหตุ  :  กรณีผู้ค้ าประกันไม่สามารถเซ็นชื่อได้ หรือเขียนหนังสือไม่คล่อง ให้ใช้วิธีการปั๊มลายนิ้วมือด้วยหมึก    
สีน้ าเงิน โดยใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวาปั๊มลายนิ้วมือแทนการเซ็นชื่อทั้งในสัญญาและเอกสารประกอบ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กรณีไม่สามารถเขียนได ้


