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2. คลกิทีข่อ้ความ ปีการศกึษา และ ภาคเรยีนทีจ่ะยื่นแบบค ายนืยนัขอกูย้มื จะปรากฏ ดงัรูปจอภาพ ICLMENU-
0006-2 
 

 
รปูจอภาพ  ICLMENU-0006-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       กองทุนเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)  40 

                                                                                                                            http://www.studentloan.or.th 

 คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

 
3.  ระบบจะปรากฏจอภาพแบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0006-3 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-3 
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3. ผูกู้ย้มืจะตอ้งท าการระบุขอ้มลูแบบค ายนืยนัขอกูย้มื โดยขอ้มลูจะแบ่งเป็น 4 สว่นดงันี้ 
สว่นที ่1 ขอ้มลูสถานศกึษา  

ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลสถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมได้ท าการแจ้งยื่นขอกู้ ผู้กู้ยมืจะต้องระบุขอ้มูลรายละเอยีด
เกีย่วกบัขอ้มลูสถานศกึษา คณะ สาขาวชิา โดยแบ่งตามระดบัการศกึษาดงันี้ 

- ระดบัอาชีวศึกษา (ปวส. และ ปวท.) 
ผู้กู้ยืมจะต้องท าการระบุข้อมูล ประเภทวิชา ระดบัชัน้ปีที่ต้องการขอกู้ยืม หลักสูตร และระยะเวลา

การศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0006-6 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-6 

 
- ระดบัอนุปริญญา / ปริญญาตรี 
 ผู้กู้ยืมจะต้องท าการระบุขอ้มูล ระดบัการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร  

หลกัสตูรการเรยีนการสอน และระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0006-7 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-7 

 
สว่นที ่2 ขอ้มลูบุคคล  

ระบบจะท าการแสดงขอ้มลู เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ชื่อ สกุล วนัเดอืนปีเกดิ ทอียู่ตามทะเบยีนบา้น ตาม
ขอ้มูลจากส านักทะเบยีนราษฎร์ กรมการปกครอง ผู้กู้ยมืจะต้องท าการระบุ รหสันักศกึษา เบอร์โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้
และ ท าการเลอืกสถานะการกูย้มื ในขอ้ที ่2.8 ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0006-8 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-8 
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สว่นที ่3 ความประสงคข์อกูย้มื  
ผูกู้ย้มืต้องท าการเลอืกขอ้มูลความประสงค์ขอกู้ยมืในปีการศกึษานี้  แต่ในกรณีทีเ่ป็นภาคเรยีนที ่2 หรอื 3 

ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลความประสงคข์อกูจ้ากขอ้มูล แบบค าขอกูย้มื ในภาคเรยีนทื่ 1 โดยระบบแบ่งเป็นส่วนของ 
ค่าเล่าเรยีน ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองกบัการศกึษา และค่าครองชพี (เงนิทีผู่กู้ย้มืจะไดร้บัทุกเดอืน โดยจะโอนเขา้บญัชขีองผู้
กูย้มื) ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0006-9 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-9 

 
สว่นที ่4 เงื่อนไขในการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร 

ระบบจะท าการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามข้อมูลที่ได้มีการบนัทึกไว้ใน แบบ
ค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0006-10 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-10 

 
สว่นที ่5 เงื่อนไขท าสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลาม 

ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลเงื่อนไขท าสญัญาตามหลกัศาสนาอสิลามตามขอ้มูลที่ได้มกีารบนัทกึไว้ในแบบ
ค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ ดงัรปูจอภาพที ่ICLMENU-0006-11 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-11 

 
สว่นที ่6 ค ายนืยนั  

ผู้กู้ยืมจะต้องคลิกเลือกปุ่มยอมรับเงื่อนไขการกรอกข้อมูลแบบค ายืนยันขอกู้ยืมเงิน ดังรูปจอภาพที ่
ICLMENU-0006-12 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-12 
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4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  จะปรากฏจอภาพ ดงัรูปจอภาพ ICLMENU-
0006-13 และใหผู้กู้ย้มืรอสถานศกึษาท าเอกสารใบลงทะเบยีนเรยีน เมื่อผูกู้้กดปุม่ OK โปรแกรมจะกลบัสูห่น้าจอหลกั 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-13 

 
6.2 การแก้ไขข้อมลูแบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมต้องการแก้ไขข้อมูลในแบบค ายืนยนัขอกู้ยืม โดยที่สถานศึกษายงัไม่ได้ท าการพิมพ์
เอกสารใบลงทะเบยีนเรยีน ผูกู้ย้มืยงัสามารถท าการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืเงนิไดโ้ดยด าเนินการดงันี้ 

 1.  เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0006-14 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-14 
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3. คลกิทีข่อ้ความ ปีการศกึษา และภาคเรยีนทีจ่ะยื่นแบบค ายนืยนั จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0006-16 
 

 
รปูจอภาพ  ICLMENU-0006-16 

 

4. คลิกที่แบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน จะปรากฏจอภาพ แบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงินที่ผู้กู้ยืมได้ท าการบนัทึกไว ้     

ดงัรูปจอภาพ ICLMENU-0006-17 ใหผู้กู้ย้มืท าการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กต้องและ ท าการกดปุ่ม  ระบบ
จะท าการบนัทกึขอ้มลูทีม่กีารแกไ้ขแลว้ในขอ้มลูแบบค ายนืยนัขอกูย้มืเงนิ 



                                                                                       กองทุนเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)  45 

                                                                                                                            http://www.studentloan.or.th 

 คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูกู้ย้มื 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-17 

.  
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6.3 การยกเลิกแบบค ายืนยนัขอกู้ยืมเงิน 
 ในกรณีทีผู่กู้ย้มืตอ้งการยกเลกิแบบค าขอกูย้มื โดยทีส่ถานศกึษายงัไม่ไดท้ าการอนุมตัปิระกาศรายชื่อผูม้ ี
สทิธิก์ารกูย้มื ผูกู้ย้มืยงัสามารถท าการยกเลกิแบบค าขอกูย้มืเงนิไดโ้ดยด าเนินการดงันี้ 

เมื่อ Login เขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0006-18 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-18 

 
4. คลกิทีข่อ้ความ ปีการศกึษา และภาคเรยีนทีจ่ะยื่นแบบค ายนืยนั จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0006-19 

 

 
รปูจอภาพ  ICLMENU-0005-19 
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5. คลิกที่ แบบค ายนืยนัขอกู้ยืมเงิน จะปรากฏจอภาพ แบบค าขอกู้ยืมเงินที่ผู้กู้ยืมได้ท าการบนัทึกไว้ ดงัรูป
จอภาพ ICLMENU-0006-20 

 
รปูจอภาพ  ICLMENU-0006-20 

 

การยกเลกิแบบใหก้ดปุม่  จะปรากฏขอ้ความเตอืน ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0006-21 
 

 
รปูจอภาพ  ICLMENU-0006-21 
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6. เมื่อยกเลกิแบบเรยีบรอ้ยแลว้ และจะปรากฏขอ้ความเตอืน ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0006-22 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0006-22 
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บทท่ี  7 
 การแก้ไขข้อมูล 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูข้อรบัทุนสามารถท าการแกไ้ขขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัระบบ e-Studentloan โดยขอ้มลูทีส่ามารถแกไ้ขไดม้ขีอ้มลูดงันี้ 

 ข้อมูลอีเมลแ์อดเดรส ( Email Address ) ของผูข้อรบัทุน 

 ข้อมูลรหสัผา่นการเข้าสู่ระบบของผูข้อรบัทุน 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

7.1 การแก้ไขข้อมลู อีเมลแ์อดเดรส ( Email Address ) ของผูข้อรบัทุน 

ผูข้อรบัทุนสามารถท าการแกไ้ขขอ้มูล อเีมล์แอดเดรส ( Email Address ) ของผูข้อรบัทุน โดยด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 

1.    เมื่อผูข้อรบัทุนเขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0007-1 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0007-1 
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2.    คลิกที่ปุ่ม    ในแถบเมนูด้านซ้าย จะปรากฏจอภาพให้ท าการแก้ไขอีเมล์         
โดยระบบจะแสดงขอ้มลูอเีมล ์ณ ปจัจุบนั ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0007-2  
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0007-2 

 

3.    ระบุ อเีมล ์ทีต่อ้งการเปลีย่น แลว้คลกิทีปุ่ม่  ระบบจะท าการเปลีย่นแปลงขอ้มูลอเีมลข์อง
ผูกู้ย้มืใหมต่ามทีผู่กู้ย้มืไดร้ะบุไว ้และแจง้ผลการเปลีย่นแปลงดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0007-3 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0007-3 

 
 

7.2 การแก้ไขรหสัผ่าน ของผูข้อรบัทุน 

ผูกู้ย้มืสามารถท าการแกไ้ขขอ้มลูรหสัผ่านทีใ่ชใ้นการเขา้สูร่ะบบของผูร้บัทุนโดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1.    เมื่อผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบ e-Studentloan จะปรากฏ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0007-4 
 



                                                                                      กองทุนเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)  51 

                                                                                                                           http://www.studentloan.or.th 

 คู่มือการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงินผา่นอินเตอร์เน็ต ส าหรับผูข้อรับทุน 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0007-4 

 

 2.   ท าการคลกิทีปุ่ม่     ในแถบเมนูดา้นซา้ย จะปรากฏจอภาพใหท้ าการ
แกไ้ข อเีมล ์โดยระบบจะแสดงขอ้มลูอเีมล ์ณ ปจัจบุนั ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0007-5 
 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0007-5 

 
3.   ท าการระบุรหสัผ่านปจัจุบนัในช่องรหสัผ่านเดมิ และท าการระบุรหสัผ่านใหม่ทีต่้องการเปลีย่น ในช่อง

รหสัผ่านใหม่ และยนืยนัรหสัผ่านใหม่ ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0007-6 และท าการกดปุ่ม  ระบบ
จะท าการแกไ้ขรหสัผ่านผูกู้ใ้หม่ตามทีผู่้กู้ระบุไว ้และแจง้ผลการเปลี่ยนรหสัผ่านดงัรูปจอภาพ รูปจอภาพ ICLMENU-
0007-7 
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รปูจอภาพ ICLMENU-0007-6 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0007-7 
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บทท่ี  8 
 การ Reset รหสัผา่น 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ 

 ผูข้อรบัทุนสามารถท าการ Reset รหสัผ่านในกรณีทีผู่ข้อรบัทุนลมืรหสัผ่านในระบบ e-Studentloan  

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

 8.1  จากหน้าจอ Login เขา้สูร่ะบบส าหรบัผูข้อรบัทุน ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0007-1 ใหผู้ข้อรบัทุน

คลกิทีปุ่ม่    ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0008-2 จากนัน้จะปรากฏหน้าจอดงัรปูจอภาพ ICLMENU-
0008-3 
 

 
ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0008-1 
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รปูจอภาพ ICLMENU-0008-2 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0008-3 
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8.2  ใหผู้ข้อรบัทุนท าการระบุขอ้มลูเลขประจ าตวัประชาชน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วนัเดอืนปีเกดิ ของผู้
ขอรบัทุนเอง จากนัน้ใหผู้ข้อรบัทุนท าการระบุเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของบดิา หรอืมารดา (หากผูข้อรบัทุนเคยท า
สญัญากูย้มืเงนิในระบบ e-Studentloan มาก่อนผูกู้ย้มืสามารถระบุเลขทีบ่ญัชธีนาคารได)้ เมื่อระบุครบเรยีบรอ้ยแลว้ให้

ผูข้อรบัทุนคลกิทีปุ่ม่  จากนั้นระบบจะท าการแสดงรหสัผา่นใหม่ดงัรปูจอภาพ ICLMENU-0008-4 
  

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0008-4 

 

8.3  เมื่อผูข้อรบัทุนไดร้หสัผ่านใหมม่าแลว้ใหผู้ข้อรบัทุนท าการ Login เขา้ระบบ e-Studentloan ใหม่อกีครัง้
ในการระบุนัน้ใหผู้ข้อรบัทุนท าการระบุรหสัผ่านตามทีร่ะบบไดท้ าการแจง้ไวใ้นขัน้ตอนการ Reset รหสัผ่านดงัรปู
จอภาพ ICLMENU-0008-5 

 

 
รปูจอภาพ ICLMENU-0008-5 
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