ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 4/2563
เรื่อง การบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan และ
การเซ็นยืนยันกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2563
สําหรับนักศึกษากองทุนฯ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ยกเว้นกลุ่ม G, M และ L
*****************************************************************************************************************************************

ให้นักศึกษากองทุนฯ ปฏิบัติดังนี้
1. บันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดด้านท้ายประกาศ 1)
2. กรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/6DLFw9ANbx4zF3Ft6 เพื่องานทุนการศึกษาจะจัดส่งไฟล์
แบบยืนยันจํานวนเงินกู้ยืม (.PDF) ให้นักศึกษาทาง e-mail
3. เซ็นยืนยันกูย้ ืม ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนย้ํา และห้ามให้น้ํายาลบคําผิด
(รายละเอียดด้านท้ายประกาศ 2) พร้อมแนบเอกสารประกอบ ส่งงานทุนการศึกษา
4. การส่งแบบยืนยันกู้ยืม
4.1 ส่งด้วยตัวเองที่งานทุนการศึกษา ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. และ 13.00-16.30 น. เว้นวันหยุด
ราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.2 ส่งทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน ที่อยู่ งานทุนการศึกษา (แบบยืนยัน) สํานักพัฒนานักศึกษา อาคาร
พันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 หมายเลขโทรศัพท์ 08-6432-7037
ทั้งนี้เอกสารควรจะต้องถึงงานทุนการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อความรวดเร็วในการโอนเงิน
ค่าครองชีพเข้าบัญชีนักศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
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รายละเอียดด้านท้ายประกาศ 1
การบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan
1. เข้าระบบ e–Studentloan (https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp)
2. เลือก

3. ใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน จาก ระบบ e-Registrar (http://reg.payap.ac.th/registrar/home.asp)
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4. บันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียนเข้าระบบ e-Studentloan (ใช้ข้อมูลจากรายการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)

1

เลขที่ใบเสร็จ = CK:2562-1/99

วันที่เอกสาร = 26/05/20

ค่าเล่าเรียน = 39,783
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รายละเอียดด้านท้ายประกาศ 2
การเซ็นยืนยันกู้ยืม
1. ใช้กระดาษ A4 Print แบบยืนยันการกู้ยืม 1 ชุด (มีจํานวน 2 แผ่น เหมือนกัน) เขียนลําดับที่มมุ บนขวามือทัง้ 2 แผ่น
1.1 ตั้งค่าการพิมพ์ กรณี Print ผ่านโปรแกรม Acrobat

1.2 ตั้งค่าการพิมพ์ กรณี Print ผ่าน Browser Chrome

Scale = Fit to paper

2. ตรวจสอบความชัดเจนของแบบยืนยันที่ Print ออกมา
3. เอกสารประกอบการเซ็นยืนยัน
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถ่ายสําเนาให้จัดเจน) จํานวน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง เขียนลําดับทีม่ ุมบน
ขวามือ
3.2 ใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน จํานวน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง เขียนลําดับที่มุมบนขวามือ
3.3 สําเนาสัญญาหน้าที่ 1 และ หน้าที่ 2 เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องทั้ง 2 แผ่น
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4. เขียนข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยปากลูกลื่นสีนา้ํ เงิน ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนย้ํา และห้ามให้นา้ํ ยาลบคําผิด
4.1 ออกให้เมื่อวันที่ ...........................หมดอายุวันที่.....................
เขียนรูปแบบวันที่ เหมือนรูปแบบวันที่ในสําเนาบัตรประชาชน ตัวอย่าง 7 ก.ค. 2558
4.2 วันที่ทําสัญญา.......................เดือน.............................พ.ศ.................
4.2.1 ดูวันที่ในสําเนาสัญญา จะพบ ตัวเลข 6 หลัก เช่น 04 08 61
4.2.2 วิธีเขียน วันที่ทําสัญญา 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
5. ตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนเงินกู้ยืมในตาราง ทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
6. ลงชื่อผูก้ ู้ยืมเงิน เซ็นลายเซ็นให้เหมือนลายเซ็นในสัญญากู้ยืม
7. เขียนชื่อผู้รบั รองในวงเล็บ ( ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ )
8. จัดเรียงเอกสารก่อนส่ง
8.1 แบบยืนยันกู้ยืม ทีเ่ ขียนลําดับที่มมุ บนขวามือ ข้อมูลเพิม่ เติม และลงชื่อผู้กู้ยืมแล้ว จํานวน 2 แผ่น
8.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง เขียนลําดับที่มมุ บนขวามือ
8.3 ใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน จํานวน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง เขียนลําดับที่มุมบนขวามือ
8.4 สําเนาสัญญาหน้าที่ 1 และ หน้าที่ 2 เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องทั้ง 2 แผ่น
9. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังงานทุนการศึกษา อาจส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ งานทุนการศึกษา (แบบยืนยัน)
สํานักพัฒนานักศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
ทั้งนี้เอกสารควรจะต้องถึงงานทุนการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อความรวดเร็วในการโอนเงิน
ค่าครองชีพเข้าบัญชีนักศึกษา
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