
 

 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------- 

 ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562   การด าเนินการขอกู้ยืมเป็นไปตาม ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด 

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก าหนดแนวปฏิบัติการขอกู้ยืม การส่งเอกสาร เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. การรับสมัคร 

     1.1  ส าหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องม.มหิดล (เลื่อนชั้นปี) 

รายละเอียดขั้นตอน วันท่ี / เวลา เว็บไซต์ / สถานท่ีตดิต่อ 

1. ผู้กู้ยืม ด าเนินการยืนยันการกู้ยมื Online ผ่านระบบ  
e-Studentloan  พร้อมพิมพ์แบบค าขอกู้จากระบบ 1 ใบ 
 

 

 

วันท่ี 20 พ.ค. – 31 ส.ค. 2562 

    

https://eservices.studentloan.

or.th/SLFSTUDENT/html/index.

html  

2. ผู้กู้ยืม ดาวน์โหลด แบบค าขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101)  
“ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าท่ีเลื่อนช้ันป ีไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่
เปลี่ยนสถานศึกษา” พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาฯ  

https://op.mahidol.ac.th/sa/st

udentloan-form  

3. ผู้กู้ยืม ช้ันปีท่ี 1–6  ส่งเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2.   วันท่ี 27 พ.ค.- 14 มิ.ย. 2562 
เวลา 9.00 – 16.30 น. 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือ 
งานบริการการศึกษา 
คณะทีผู่้กู้ยืมสังกัด 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิกู้ยมืฯ   วันท่ี 31 ก.ค. 2562 https://op.mahidol.ac.th/sa/  
 

 

      1.2 ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากมัธยมปลาย/สถาบันอ่ืน 

รายละเอียดขั้นตอน วันที่ / เวลา เว็บไซต์ / สถานทีต่ิดต่อ 

1. ผู้กู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านลว่งหน้า (Pre-
register) ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ทีย่ังไม่เคยลงทะเบยีน 

 
วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2562 

https://eservices.studentloan.o

r.th/SLFSTUDENT/html/index.h

tml  
2. ผู้กู้ยืมรายใหม่ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-
Studentloan  พร้อมพิมพ์แบบค าขอกู้จากระบบ 1 ใบ 
3. ผู้กู้ยืมรายใหม่ ดาวน์โหลด แบบค าขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101)  
“ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กูย้ืมรายเก่าจากมัธยมปลาย/
สถาบนัอ่ืน” พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 

วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2562 https://op.mahidol.ac.th/sa/stu

dentloan-form  
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-2- 
 

รายละเอียดขั้นตอน วันที่ / เวลา เว็บไซต์ / สถานทีต่ิดต่อ 

4. ผู้กู้ยืมรายใหม่ ส่งเอกสารในข้อ 2. และ ข้อ 3.  พร้อม
เอกสารประกอบกับมหาวิทยาลยั  ดังนี ้

  

       4.1  ผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล   วันที่ 29 พ.ค. 2562 
เวลา 8.30 – 16.30 น. 

ห้องประชุม 314 ชั้น 3 
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

       4.2  ผู้กู้ยืมรายใหม่ เข้าชั้นปีที่ 1(รหัส 62)  วันที่ 1-3 ส.ค. 2562 ห้องประชุม บา้นศรีตรัง  
       4.3  ผู้กู้ยืมรายเก่าจากมัธยมปลาย/สถาบันอ่ืน  (รายละเอียดตามก าหนดการแนบท้าย) (หอ11) ชั้น 1 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์กู้ยืมฯ ส าหรับผู้กู้รายเก่าจากมัธยม
ปลาย และรายใหม่ ที่เว็บไซด์กองกิจการนักศึกษา 

วันที่ 13 ก.ย. 2562 https://op.mahidol.ac.th/sa/ 

 

ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด    สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี   งานบริการและสวัสดิการศึกษา กอง
กิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล  ชั้น 3  โทรศัพท์  0 2849 4656 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เมษายน  พ.ศ.  2562 

 

 (ลงนาม)  ชัชชัย  คุณาวิศรุต 

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต ) 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ก ำหนดกำรแนบท้ำยประกำศกำรรับสมัครนักศึกษำที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

ผู้กู้ยืมรำยใหม่ เข้ำชัน้ปีที่ 1 และ ผู้กู้ยืมรำยเก่ำจำกมัธยมปลำย/สถำบันอ่ืน 

ณ ห้องประชุม บ้ำนศรีตรัง (หอ11 ) ชั้น 1 

วันที่ เวลา นักศึกษาคณะ 

ผู้กู้ยืมรายใหม่ เข้าชั้นปีที่ 1 

1 ส.ค. 62 8.30 - 12.00 น. 
เทคนิคการแพทย์, กายภาพบ าบัด,วิศวกรรมศาสตร์,เภสัชศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ทุกสาขาวิชา), 
วิทยาลัยราชสุดา, ศิลปศาสตร์ 

 13.00 - 16.30น. 
แพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี(ทุกสาขาวิชา), วิทยาศาสตร์, วิทยาลัยศาสนศึกษา, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา 

2 ส.ค. 62 8.30 - 12.00 น. พยาบาลศาสตร์, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์,อ านาจเจริญ, มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี 

 13.00 - 16.30 น. สาธารณสุขศาสตร์, สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, สถาบันพระบรมราชชนก, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ผู้กู้ยืมรายเก่าจากมัธยมปลาย/สถาบันอ่ืน 

3 ส.ค. 62 
8.30 - 12.00 น. 

เทคนิคการแพทย์, กายภาพบ าบัด,วิศวกรรมศาสตร์,เภสัชศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ทุกสาขาวิชา), 
วิทยาลัยราชสุดา. แพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี(ทุกสาขาวิชา), วิทยาศาสตร์, วิทยาลัยศาสนศึกษา, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ศิลปศาสตร์ 

 
13.00 - 16.30 น. 

พยาบาลศาสตร์, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์,อ านาจเจริญ, มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี, สาธารณสุขศาสตร์, สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, สถาบันพระบรมราชชนก, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

   
 


