ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ลักษณะที่ 1 กยศ.เดิม และ ลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม
(สาหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่)
..............................................................................
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 สาหรับผู้กู้ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหิดลเลื่อนชั้นปี ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น
และผู้กู้รายใหม่ และดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่ยื่นกู้ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ กาหนด นั้น
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 ลักษณะที่ 1 กยศ.เดิม และ ลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม สาหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น
และผู้กู้รายใหม่ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้ดาเนินการตามกาหนดการและขั้นตอนการดาเนินการของผู้กู้ยืมที่มสี ิทธิ์
กู้ยืมแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กาหนดการและขั้นตอนการดาเนินการของผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์กู้ยืม ลักษณะที่ 1 กยศ.เดิม และ ลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม
(สาหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562)

ขั้นตอนดาเนินการของผู้กู้ยืม

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ
ผูก้ ู้ยืมที่มีรายชื่อตามประกาศ ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2
ทุกคนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ และรับเอกสารจาก
มหาวิทยาลัย
• ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. – 9.00 น.
หมายเหตุ แต่งกายชุดนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การจัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินและค้าประกันฯ
ผู้กู้ยืมมีรายชื่อตามประกาศ ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2
ทุกคนดาเนินการจัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan
คนละ 2 ชุด
ขั้นตอนที่ 3 การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินและค้าประกันฯ
ผู้กู้ยืมสามารถเลือกวิธีเซ็นสัญญาค้าประกันฯ เพื่อให้ผู้ค้า
ประกันฯลงนามในสัญญากู้ยืมเงินฯ โดยเลือกข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

กยศ.
วัน / เวลา

กรอ.
สถานที่

วัน / เวลา

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องบรรยายนายแพทย์กษาน จาติกวนิช
เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

วันที่ 9-16 กันยายน 2562 ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th

วิธีที่ 1 ผู้ค้าประกันไปลงลายมือชื่อ ณ ที่ว่าการเขต/อาเภอท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน โดยไม่ต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังนี้
1) การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินและค้าประกันฯ
วันที่ 9 - 20 กันยายน 2562
ผูค้ ้าประกันฯ นาเอกสารสัญญากู้ยืมเงินฯ จานวน 2 ชุด และ
หนังสือขอความร่วมมือในการลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้าประกันฯ ไป
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ติดต่อ ณ ที่ว่าการเขต / อาเภอท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน เพื่อลงลายมือ
ที่ว่าการเขต / อาเภอท้องถิ่นที่ผู้ค้าประกันฯ อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อในสัญญากู้ยืมเงินและค้าประกันฯ

สถานที่

-2-

ขั้นตอนดาเนินการของผู้กู้ยืม

กยศ.
วัน / เวลา / สถานที่

กรอ.
วัน / เวลา / สถานที่

วันพุธที่ 18 , 25 กันยายน 2562
และ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรูม้ หิดล

วันพุธที่ 18 , 25 กันยายน 2562
และ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
เวลา 17.00 – 19.00 น.
ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรูม้ หิดล

2) การส่งสัญญากู้ยืมเงินฯ ให้กับมหาวิทยาลัย
ผู้กู้ยืมเมื่อได้รับเอกสารสัญญากู้ยมื เงินและค้าประกันฯ จากผู้ค้า
ประกันฯ แล้ว ให้นาส่งกองกิจการนักศึกษา พร้อมเอกสารแนบ อย่างละ
2 ฉบับ ได้แก่
เอกสารของผู้กู้ยืม
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยของผูก้ ู้ยืมเงิน
- สาเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (จานวน 1 ใบ)
เอกสารของผู้ค้าประกัน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีไม่ใช่คนเดียวกับผู้ค้าประกัน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
3) การบันทึกจานวนเงินค่าลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan
ผู้กู้ยืมต้องทาการบันทึกจานวนเงินค่าลงทะเบียนในระบบ
e-Studentloan หลังจากส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและค้าประกันฯ แล้ว
( ** ยกเว้น นักศึกษาที่ไม่ประสงค์กู้ค่าเล่าเรียน ไม่ต้องดาเนินการ ** )

4) การเซ็นแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562

-3ขั้นตอนดาเนินการของผู้กู้ยืม

กยศ.
วัน / เวลา / สถานที่

กรอ.
วัน / เวลา / สถานที่

วิธีที่ 2 ผู้ค้าประกันและผู้กู้ยืมมาติดต่อลงลายมือชื่อ กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินและค้าประกันฯ
ผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกันฯ ต้องมาลงลายมือชื่อกับมหาวิทยาลัย ตามวัน
เวลา ที่กาหนด โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกันจัดเตรียมเอกสารแนบ อย่างละ
2 ฉบับ
เอกสารของผู้กู้ยืม
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยของผู้กู้ยืมเงิน
- สาเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (จานวน 1 ใบ)
เอกสารของผู้ค้าประกัน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีไม่ใช่คนเดียวกับผู้ค้าประกัน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
2) การบันทึกจานวนเงินค่าลงทะเบียน ในระบบ e-Studentloan
ผู้กู้ยืมต้องทาการบันทึกจานวนเงินค่าลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan
หลังจากส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและค้าประกันฯ แล้ว
( ** ยกเว้น นักศึกษาที่ไม่ประสงค์กู้ค่าเล่าเรียน ไม่ต้องดาเนินการ ** )
3) การเซ็นแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
เวลา 9.00 – 10.00 น.
เทคนิคการแพทย์, กายภาพบาบัด, ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา , วิศวกรรมศาสตร์, เภสัชศาสตร์,
ศิลปศาสตร์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยศาสนศึกษา,
วิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล (ทุกสาขาวิชา),
แพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี (ทุกสาขาวิชา),
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา,
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
เวลา 13.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
เวลา 11.00 – 12.00 น.
พยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์, อานาจเจริญ,
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี, สิง่ แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 0 2849 4656

