
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

---------------------------------------------------------- 
 
  ตามที่  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้มีการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan   ดังนั้น  
เพ่ือให้การด าเนินการให้กู้ยืมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับระยะเวลาที่กองทุนก าหนด กองกิจการ
นักศึกษาจึงได้จัดท าก าหนดการให้กู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น  โดยขอให้นักศึกษาที่
ประสงคก์ู้ยืมเงินด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ด าเนนิการยื่นแบบค ายืนยันการกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 
2/2562  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562  ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th  

2. นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน บันทึกจ านวนเงินค่าเลา่เรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ในระบบ  
e-Studentloan โดยน าเลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) หรือเลขที่ใบเสร็จรับเงิน จากระบบลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที ่
2/2562  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562  

3. นักศึกษาผู้กู้ยืม ติดต่อลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ภาค
เรียนที่ 2/2562  ตามก าหนดการลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 แนบ
ท้ายประกาศ 
 

ประกาศ    ณ    วันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ.   2562 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชชัชัย คุณาวิศรุต) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
 ปฏิบัติหนา้ที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 

 

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


ก าหนดการลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

คณะ ชั้นป ี ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
วิทยาเขตพญาไท 

1.คณะเภสัชศาสตร์  

2-6 
วันที่ 20-21 มกราคม 2563 

เวลา 17.00-19.30 น. 
แก้เป็น 8.30 – 16.30 น. 

 

งานกิจการนักศึกษา หรืองานบริการการศึกษา 

คณะต้นสังกัด 

2.คณะทันตแพทยศาสตร์ 
3.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทุกสาขา) 
4.คณะวิทยาศาสตร์  
5.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

วิทยาเขตบางกอกน้อย 
1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ทุกสาขาวิชา) 2-6 วันที่ 20-21 มกราคม 2563 

เวลา 17.00-19.30 น. 
แก้เป็น 8.30 – 16.30 น. 

งานกิจการนักศึกษา หรืองานบริการการศึกษา 

คณะต้นสังกัด 

วิทยาเขตกาญจนบุรี / นครสวรรค์ / อ านาจเจริญ 
1.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  

2-4 
วันที่ 20-21 มกราคม 2563 

เวลา 17.00-19.30 น. 
แก้เป็น 8.30 – 16.30 น. 

งานกิจการนักศึกษา หรืองานบริการการศึกษา 

คณะต้นสังกัด 
2.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ  
3.มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี  
 

วิทยาเขตศาลายา 
1.คณะเทคนิคการแพทย์  

2-6 
วันที่ 20-21 มกราคม 2563 

เวลา 17.00-19.30 น. 
แก้เป็น 8.30 – 16.30 น. 

 

งานกิจการนักศึกษา หรืองานบริการการศึกษา 

คณะต้นสังกัด 

2.คณะกายภาพบ าบัด 
3.คณะพยาบาลศาสตร์ 
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.คณะศิลปศาสตร์ (เฉพาะคนที่กู้ค่าครองชีพ) 
6.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
7.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
8.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
9.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   (เฉพาะคนที่กู้ค่าครองชีพ) 

10.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (เฉพาะคนที่กู้ค่าครองชีพ) 
11.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
12.วิทยาลัยศาสนศึกษา 
13.วิทยาลัยราชสุดา 
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ก าหนดการลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (ต่อ) 
 

คณะ ชั้นป ี ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) 

1.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

1 
วันที่ 21  มกราคม 2563 

(17.00 – 19.30 น) 

 

กองกิจการนักศึกษา ช้ัน 3 

อาคารศูนย์การเรียนรู้ 

2.โครงการจัดตั้งวิทยาอ านาจเจริญ 
3.มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี 
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ทุกสาขา) 
1.คณะพยาบาลศาสตร์ 

1 
วันที่ 22  มกราคม 2563 

(17.00 – 19.30 น) 
กองกิจการนักศึกษา ช้ัน 3 

อาคารศูนย์การเรียนรู้ 

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
4.วิทยาลัยราชสุดา 
5.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
1.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 
วันที่ 23  มกราคม 2563 

(17.00 – 19.30 น) 
กองกิจการนักศึกษา ช้ัน 3 

อาคารศูนย์การเรียนรู้ 

2.คณะเทคนิคการแพทย์ 
3.คณะเภสัชศาสตร์ 
4.คณะศิลปศาสตร์ 
5.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
6.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
8.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทุกสาขา) 

1 
วันที่ 24  มกราคม 2563 

(17.00 – 19.30 น) 
กองกิจการนักศึกษา ช้ัน 3 

อาคารศูนย์การเรียนรู้ 

2.คณะกายภาพบ าบัด 
3.คณะวิทยาศาสตร์ 
4.วิทยาลัยศาสนศึกษา 
5.วิทยาลัยนานาชาติ 

 
 

 

 
 


