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สว่นที ่3 ยนืยนัความประสงคข์อรบัค่าครองชพี และขอ้มลูบดิา มารดาหรอืผูป้กครอง รวมถงึรายได ้และจ านวนพี่
น้องทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

ผูข้อรบัทุนจะตอ้งยนืยนัความประสงคข์อรบัค่าครองชพี (ในกรณีทีจ่ะขอรบัทุนในส่วนของค่าครองชพี รายได้
ของครอบครวัจะต้องไม่เกนิเกณฑ์ตามที่ทางกองทุนประกาศ)  พรอ้มระบุขอ้มูล อาชพี บดิา มารดา หรอืผู้ปกครอง
รวมถงึรายไดค้รอบครวัต่อปี และจ านวนพีน้่องทีก่ าลงัศกึษาอยู่  (ไม่รวมตวัผูข้อรบัทุนเอง) ดงัรูปจอภาพที ่ICLMENU-
0003-10 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-10 

 
สว่นที ่4 ความประสงคข์อขอรบัทุน  

ผูข้อรบัทุนตอ้งท าการเลอืกขอ้มลูความประสงค์ขอกูใ้นปีการศกึษานี้ โดยระบบแบ่งเป็นส่วนของ ค่าเล่าเรยีน 
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวเนื่องกบัการศกึษา และค่าครองชพี (ในส่วนของค่าครองชพีนัน้จะแสดงกต่็อเมื่อผู้ขอรบัทุนได้ท าการ
ยนืยนัความประสงคข์อรบัค่าครองชพีในสว่นที ่3 มาแลว้เท่านัน้ และเป็นเงนิทีผู่ข้อรบัทุนจะไดร้บัทุกเดอืน โดยจะโอน
เขา้บญัชธีนาคารของผูข้อรบัทุน ตามทีผู่ข้อรบัทุนบนัทกึขอ้มลูในระบบ (ในส่วนของการบนัทกึสญัญา) ดงัรูปจอภาพที ่
ICLMENU-0003-11 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-11 

 
สว่นที ่5 เงื่อนไขในการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร  

ผูข้อรบัทุนจะต้องคลกิเลอืกการโอนเงนิว่าจะประสงคใ์ห้โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรอืธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย และหากผูข้อรบัทุนทีน่ับถอืศาสนาอสิลามมคีวามประสงคจ์ะท าสญัญาตามหลกั
ศาสนาอสิลามกใ็หเ้ลอืก ท่านประสงคจ์ะท าสญัญาตามหลกัศาสนาอิสลาม ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0003-12 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-12 
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สว่นที ่6 รบัเงื่อนไขท าสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลาม 
ในกรณีทีผู่ข้อรบัทุนมคีวามประสงคท์ีจ่ะท าสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลาม จากสว่นที ่5 ผูข้อรบัทุนจะตอ้งคลกิ

เพื่อยอมรบัเงื่อนไขในการท าสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลามในสว่นนี้ดว้ย ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0003-13 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-13 

 
สว่นที ่7 ค ายนืยนั  

ผูข้อรบัทุนจะตอ้งท าการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลูตามทีผู่ข้อรบัทุนไดม้กีารระบุไวข้า้งตน้ และผูข้อรบัทุน
ยอมรบัเงื่อนไขในการพจิารณาเงนิขอรบัทุนเพื่อการศกึษาตามหลกัเกณฑท์ีก่องทุนฯ ก าหนด (จะตอ้งยนืยนัในทุก ๆ 
ครัง้ทีท่างผูข้อรบัทุนไดม้กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู) ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0003-14 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-14 

 

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการบนัทกึข้อมูลผลการ
เรยีนดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0003-15.1  เพื่อใหผู้ข้อรบัทุนระบุขอ้มลูคะแนน GPAX และ คะแนน ONET เมื่อผูข้อรบั

ทุนท าการระบุขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิทีปุ่ม่ ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0003-15.1  
โดยระบบจะแจ้งสถานะการบนัทกึแบบค าขอรบัทุนเรยีบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอรบัทุนรอสถานศกึษาคดัเลอืก และท าการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข์อขอรับทุน โดยผู้ขอรับทุนสามารถตรวจสอบผลว่ามีสิทธิขอรับทุน กรอ. ได้จากระบบ           
e-Studentloan หรอืตดิต่อสถานศกึษาทีท่่านยื่นขอรบัทุนไว ้

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-15.1 



                                                                                       กองทุนเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)  21 

                                                                                                                            http://www.studentloan.or.th 

 คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-15.2 

 
 
3.2 การแก้ไขข้อมลูแบบค าขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีทีผู่้ขอรบัทุนต้องการแกไ้ขขอ้มูลในแบบค าขอกูย้มืเงนิ โดยทีส่ถานศกึษายงัไม่ไดท้ าการบนัทกึ
กรอบวงเงนิ หรอืประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิข์อรบัทุน ในระบบ e-Studentloan โดยผูข้อรบัทุนยงัสามารถด าเนินการแกไ้ข
แบบค าขอกูย้มืเงนิได ้ดงันี้ 

เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan ใหค้ลกิเลอืกปีการศกึษา และภาคเรยีนทีป่ระสงคจ์ะท ารายการ 
1. ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0003-16 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-16 

 

2. คลกิที ่แบบค าขอกูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0003-17 จากนัน้จะปรากฏจอภาพ แบบค าขอกูย้มืเงนิที่
ผูข้อรบัทุนไดท้ าการบนัทกึไว ้ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0003-18 ใหผู้ข้อรบัทุนท าการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง จากนัน้ท า

การคลกิปุม่  ระบบจะท าการบนัทกึขอ้มลูทีม่กีารแกไ้ขนัน้ในขอ้มลูแบบค าขอกูย้มืเงนิ 
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รปูจอภาพ  ICLMENU-0003-17 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-18 
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3.3 การยกเลิกแบบค าขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีทีผู่้ขอรบัทุนต้องการยกเลกิแบบค าขอขอรบัทุน โดยทีส่ถานศกึษายงัไม่ได้ท าการบนัทกึกรอบ
วงเงนิ หรอื ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิก์ารขอรบัทุน ผ่านระบบ e-Studentloan ผูข้อรบัทุนยงัสามารถท าการยกเลกิแบบ
ค าขอขอรบัทุนไดเ้องโดยด าเนินการดงันี้ 

1. เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan ใหค้ลกิเลอืกปีการศกึษา และภาคเรยีนทีป่ระสงค์จะท ารายการ ดงัรูป
จอภาพ ICLMENU-0003-19 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0003-19 

 
 

2. คลกิทีแ่บบค าขอกูย้มืเงนิดงัรูปจอภาพ ICLMENU-0003-20 จะปรากฏจอภาพ แบบค าขอกูย้มืเงนิทีผู่ข้อรบั
ทุนไดท้ าการบนัทกึไว ้ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0003-21 

 

 
รปูจอภาพ  ICLMENU-0003-20 
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รปูจอภาพ  ICLMENU-0003-21 

 

หากผู้ขอรับทุนประสงค์จะท าการยกเลิกแบบค าขอกู้ยืมเงิน ให้ผู้ขอรับทุนคลิกปุ่ม              
จะปรากฏขอ้ความยนืยนัการยกเลกิ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0003-22 
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รปูจอภาพ  ICLMENU-0003-22 

 
3. เมื่อยกเลกิแบบเรยีบรอ้ยแลว้ และจะปรากฏขอ้ความ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0003-23 

 

 
รปูจอภาพ  ICLMENU-0003-23 
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บทท่ี  4 
 สญัญาขอรบัทุน กรอ. 
 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูข้อรบัทุนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิข์อรบัทุนจากสถานศกึษาแลว้ ผูข้อรบัทุนจะต้องเขา้
สู่ระบบ e-Studentloan เพื่อท าการบนัทึกสญัญาขอรบัทุนฯ และท าการพิมพ์เอกสารสญัญาพร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการขอรบัทุนสง่ใหส้ถานศกึษา  
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
4.1 การบนัทึกสญัญาขอรบัทุน กรอ. 

1.  เมื่อผูข้อรบัทุนท าการ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0004-1 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-1 

 
2.  คลกิเลอืกปีการศกึษา และภาคเรยีนทีป่ระสงคจ์ะท ารายการ จะปรากฏดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0004-2 
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รปูจอภาพ ICLMENU-0004-2 

 
จากรูปที่ ICLMENU-0004-2 ระบบจะแสดงขอ้ความแสดงความยนิดกีบัผูข้อรบัทุนที่ได้รบัสทิธิใ์นการขอรบั

ทุน พรอ้มทัง้แจง้ให้ผู้ขอรบัทุนท าการเปิดบญัชอีอมทรพัย์กบัธนาคารกรุงไทย หรอืธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย
สาขาใดกไ็ด(้ตามธนาคารทีท่่านไดเ้ลอืกไวใ้นส่วนของการบนัทกึแบบค าขอกูย้มื) ก่อนทีจ่ะด าเนินการท าสญัญาขอรบั

ทุนเงนิ ซึง่ถ้า ผู้ขอรบัทุนเคยเป็นผูข้อรบัทุนเก่าและมกีารเปิดบญัชไีวอ้ยู่แล้วให้ท าการคลกิปุ่ม   
เพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป  

 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอยีดในการท าสญัญาขอรบัทุนเงนิ ดงัรูปจอภาพ ICLMENU-0004-3 เมื่อผูข้อรบั

ทุนไดร้บัทราบรายละเอยีดดงักล่าวแล้ว ให้ท าการคลกิที่ขอ้ความ ท าสญัญา เพื่อท าการกรอกรายละเอยีดในการท า
สญัญา 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-3 
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4.  ระบบจะท าการแสดงหน้าจอการบนัทกึรายละเอยีด สญัญากู้ยมืเงนิ สญัญาค ้าประกนั และหนังสอืใหค้วาม
ยนิยอม กองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0004-4 

 
 รปูจอภาพ ICLMENU-0004-4 
  
  โดยขอ้มลูทีผู่ข้อรบัทุนจะตอ้งท าการบนัทกึขอ้มลูสญัญา แบ่งไดเ้ป็น 5 สว่นดงันี้ 
 

สว่นที ่1  สว่นของขอ้มลูผูข้อรบัทุน 
 ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลบุคคลของผู้ขอรบัทุน ตามขอ้มูลบุคคลของส านักทะเบยีนราษฎร์หรอืกรมการ
ปกครอง ในส่วนของ ชื่อ-นามสกุล เพศ วนัเดอืนปีเกดิ อายุ และที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น โดยผูข้อรบัทุนไม่ต้องท าการ
กรอกขอ้มลูในสว่นนี้ ดงัรปูหน้าจอที ่รปูจอภาพ ICLMENU-0004-5 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-5 

 
 

สว่นที ่2 สว่นของขอ้มลูสถานศกึษา 
ระบบจะท าการแสดงขอ้มลูของสถานศกึษาทีผู่ข้อรบัทุนไดท้ าการยื่นใบค าขอรบัทุน ผูข้อรบัทุนไม่ต้องท าการ

กรอกขอ้มลูในสว่นนี้ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0004-6 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-6 
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สว่นที ่3 สว่นของขอ้มลูผูค้ ้าประกนั  
 ผู้ขอรับทุนต้องท าการระบุข้อมูลผู้ค ้าประกัน โดยการบันทึกข้อมูล เลขประจ าตัวประชาชนผู้ค ้าประกัน              
ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ (อายุของผู้ค า้ประกนัจะต้องไม่ต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์) ทีอ่ยู่ของผูค้ ้าประกนั เบอรโ์ทรศพัท ์
และเลอืกความสมัพนัธร์ะหว่างผูข้อรบัทุน และ ผูค้ ้าประกนั ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0004-7 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-7 

  
ในขอ้มูลส่วนที่ 3 วธิกีารบนัทกึขอ้มูล ต าบล อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ ให้ผู้ขอรบัทุนท าการคลกิปุ่ม 

 หลงัขอ้มลูต าบล หรอื อ าเภอ ระบบจะท าการแสดงหน้าจอการคน้หาชื่อ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
ดังรูปจอภาพ ICLMENU-0004-8โดยให้ผู้ขอรับทุนท าการระบุ ต าบล หรือ อ าเภอที่ต้องการค้นหา และคลิกปุ่ม 

 ระบบจะแสดงขอ้มลูต าบล อ าเภอ จงัหวดั และใหผู้ข้อรบัทุนคลกิเลอืกขอ้มูลทีถู่กต้อง ระบบกจ็ะท าการระบุ
ขอ้มลู ต าบล อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณียใ์ห ้

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-8 

 
สว่นที ่4 สว่นของขอ้มลูผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

  ในกรณีทีผู่ข้อรบัทุนทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ หรอือายุยงัไม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ์ จะตอ้งท าการบนัทกึขอ้มลู
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ซึง่ระบบจะมตีวัเลอืกเพื่อช่วยในการบนัทกึขอ้มูลอยู่ 2 ประเภท คอื ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็น
บุคคลเดยีวกบัผูค้ ้าประกนั หรอื ผูแ้ทนโดยชอบธรรมไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้ ้าประกนั 
ถา้ผูข้อรบัทุนเลอืก ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้ ้าประกนั ระบบจะท าการดงึขอ้มูลผูค้ ้าประกนัมาระบุให ้
แต่ถา้ผูข้อรบัทุนเลอืกว่า ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้ ้าประกนั ผูข้อรบัทุนจะต้องท าการระบุขอ้มูล
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเอง ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0004-9 
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รปูจอภาพ ICLMENU-0004-9 

 
สว่นที ่5 สว่นของขอ้มลูบญัชธีนาคาร และเลขทีบ่ญัชธีนาคาร 

ผู้ขอรบัทุนที่ได้ท าการเปิดบญัชธีนาคารออมทรพัย์กบัธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทยแลว้ จะตอ้งท าการกรอกขอ้มลูของเลขทีบ่ญัชธีนาคารดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0004-10 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-10 

 
การระบุขอ้มูลเลขทีบ่ญัชธีนาคารใหก้รอกขอ้มูลเป็นตวัเลขจ านวน 10 หลกัโดยไม่ต้องมเีครอืงหมาย  - และ

ในกรณีท่ีผูข้อรบัทุนไม่ประสงคข์อรบัทุนในส่วนของค่าครองชีพ ผูข้อรบัทุนจะกรอกข้อมูลเลขท่ีบญัชีธนาคาร 
หรอืไม่กรอกข้อมูลเลขท่ีบญัชีธนาคารในส่วนน้ีกไ็ด้ 

 
5.  เมื่อผู้ขอรบัทุนได้ท าการกรอกรายละเอยีดของสญัญาถูกต้องสมบูรณ์แล้วใหผู้้ขอรบัทุนท าการคลกิปุ่ม 

 โดยระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลของเลขทีบ่ญัชธีนาคาร และชื่อบญัชธีนาคาร 
ก่อนจะท าการบนัทกึ โดยระบบจะท าการตรวจสอบเลขทีบ่ญัชกี่อนว่าถูกต้องหรอืไม่ หากไม่ถูกต้องจะแสดงขอ้ความ  
ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0004-11 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-11 

ผูข้อรบัทุนจะตอ้งตรวจสอบก่อนว่า กรอกเลขทีบ่ญัชถีูกตอ้งหรอืไม่ หากไม่ถูกตอ้งใหท้ าการกรอกใหม่อกีครัง้ 
แต่ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้อง แต่ยงัไม่สามารถบนัทึกได้ หรือมีสถานะว่าบญัชีถูกปิด ให้ท าการติดต่อธนาคารเพื่อ
ตรวจสอบสถานะของบญัชธีนาคารอกีครัง้ 
 ส าหรบัผูข้อรบัทุนทีท่ าการกรอกขอ้มลูเลขทีบ่ญัชถีูกตอ้ง ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มลูชื่อบญัชวี่าเป็นของผู้
ขอรบัทุนจริงหรอืไม่ ดงัรูปจอภาพที่ ICLMENU-0004-12 และ ICLMENU-0004-13 ใหผู้้ขอรบัทุนท าการคลกิปุ่ม 
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 ระบบจะแสดงผลการบนัทกึรายละเอยีดสญัญาฯ ของผูข้อรบัทุนรูปจอภาพที ่ICLMENU-0004-14 ให้

คลกิปุม่  จากนัน้ระบบจะท าการแสดงชื่อบญัช ีและชื่อสาขาธนาคารดงัรปูที ่ICLMENU-0004-15 
 

 
รปูจอภาพที ่ICLMENU-0004-12 

 

 
รปูจอภาพที ่ICLMENU-0004-13 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-14 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-15 

 

6.  ระบบจะแสดงผลการบนัทกึขอ้มลูสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้ าการคลกิปุ่ม  ดงัรูปจอภาพที ่
ICLMENU-0004-14   ใหผู้ข้อรบัทุนเลื่อนหน้าจอดดูา้นล่างจะปรากฏปุ่มพมิพส์ญัญาดงัรูปจอภาพที ่ICLMENU-0004-

16 ใหท้ าการคลกิปุม่  
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รปูจอภาพ ICLMENU-0004-16 

 
7.  ระบบจะแสดงหน้าจอของสญัญาขอรบัทุน ดงัรูปจอภาพที ่ICLMENU-0004-17 พรอ้มทัง้แสดงขอ้ความ

กลางหน้าจอ ดงัรปูที ่ICLMENU-0004-18 ดงันี้ 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-17 
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รปูจอภาพ  ICLMENU-0004-18 

 
4.2 การพิมพส์ญัญาขอรบัทุน 

1.  ผูข้อรบัทุนท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของสญัญาอกีครัง้ หากยงัไม่ถูกต้องสามารถท าการแกไ้ขไดโ้ดย
การกลบัมาที่หน้าจอการบนัทกึสญัญาอกีครัง้ เพื่อท าการแก้ไขและบนัทกึขอ้มูลใหม่ แต่ถ้าขอ้มูลถูกต้อง ให้ท าการพมิพ์
สญัญาโดยใหพ้มิพจ์ากเมนู Print ในโปรแกรม Internet explorer ดงัรูปจอภาพที ่ICLMENU-0004-19 โดยผูข้อรบัทุน
สามารถพมิพเ์อกสารในรูปแบบสขีาว/ด าได ้แต่ต้องใหเ้อกสารมคีวามชดัเจน และเอกสารสญัญา 1 ฉบบั จะม ี3 หน้า 
คอื สว่นของรายละเอยีดขอ้มลูผูข้อรบัทุน และรายละเอยีดเพิม่เตมิในการท าสญัญา เมื่อท าการพมิพแ์ลว้ ใหท้ าการแนบ
เอกสารทีใ่ชใ้นการสง่สญัญา พรอ้มกบัด าเนินการลงลายมอืชื่อ และสง่ใหส้ถานศกึษาท าการตรวจสอบต่อไป 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-19 

 
 หากผูข้อรบัทุนท าการพมิพเ์อกสารสญัญาแลว้ เอกสารเกนิ 3 หน้า ใหผู้ข้อรบัทุนท าการปรบัวธิกีัน้ซา้ย-ขวา
ขอบกระดาษในโปรแกรม Internet Explorer โดยท าการคลกิทีเ่มนู File  Page Setup.. ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-
0004-20 
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รปูจอภาพ ICLMENU-0004-20 

  
จะปรากฏหน้าจอใหท้ าการปรบัค่า ใหท้ าการก าหนดค่า ในส่วนของ Margins(millimeters) ให ้ช่อง Left : 

,Right : ,Top : ,Bottom : ใหม้คี่าเป็น 0 ในช่อง Header และ Footer ถ้ามขีอ้มูลอยู่ใหท้ าการลบขอ้มูลใหเ้ป็นค่าว่าง  

ดงัรูปจอภาพที ่ICLMENU-0004-21 แล้วท าการคลกิปุ่ม   แลว้ใหท้ าการพมิพเ์อกสารสญัญาขอรบัทุน
เงนิใหม่อกีครัง้  

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0004-21 
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บทท่ี  5 

บนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ือง 

กบัการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาเรียกเกบ็จริง 

 

วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูข้อรบัทุนจะต้องท าการบนัทกึจ านวนเงนิค่าเล่าเรยีน และค่าใชจ้่ายเกีย่วเนื่องกบัการศกึษาตามที่
สถานศกึษาของท่านไดท้ าการเรยีกเกบ็จรงิผ่านระบบ e-Studentlon และหากท่านไม่ท าการบนึทกึขอ้มูลในส่วนนี้ทาง
สถานศกึษาจะไม่สามารถท าการบนัทกึแบบลงทะเบยีนฯ และพมิพแ์บบลงทะเบยีนเรยีนฯ ใหก้บัท่านได ้
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 

5.1 การบนัทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาตามท่ี
สถานศึกษาเรียกเกบ็จริง 

1.  เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0005-1 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0005-1 
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2. คลกิทีข่อ้ความ ปีการศกึษา และ ภาคเรยีนทีจ่ะยื่นแบบค ายนืยนั จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0005-2 
 

 
 

รปูจอภาพ ICLMENU-0005-2 
 

3. คลกิทีปุ่ม่  จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0005-3 
 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0005-3 
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4. ใหผู้ข้อรบัทุนท าการป้อนขอ้มลูเลขทีใ่บเสรจ็ / เลขทีใ่บแจง้หนี้ / เลขทีใ่บลงทะเบยีน , วนัทีเ่อกสาร , 
จ านวนเงนิค่าเล่าเรยีน และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการศกึษา เมื่อกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลกิปุม่ 

 ระบบจะแสดงขอ้ความว่า “ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูใชห่รอืไม่”  ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0005-5    
ใหค้ลกิปุม่   เพื่อยนืยนัการบนัทกึขอ้มลู จากนัน้ระบบจะแสดงผลการบนัทกึขอ้มลู ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0005-6 
และใหผู้ข้อรบัทุนรอสถานศกึษาท าเอกสารใบลงทะเบยีนเรยีน  
 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0005-5 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0005-6 
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บทท่ี  6 
 แบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน 

 

วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูข้อรบัทุนจะตอ้งท าการบนัทกึแบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ เพื่อเป็นการแจง้ความประสงคข์อยนืยนัใน
การขอรบัทุนผ่านระบบ e-Studentlon ต่อส าหรบัผูข้อรบัทุนทีไ่ม่เปลีย่นระดบัการศกึษา หรอืยา้ยสถานศกึษากบัทาง
สถานศกึษาทีผู่ข้อรบัทุนตอ้งการยื่นขอกูย้มืเงนิ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 

6.1 การบนัทึกแบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน 
1.  เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0006-1 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-1 
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