
 
 

 

- ส ำเนำ - 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ             

ที ่๐๗๗๓/๒๕๖๒ 

เรื่อง ก ำหนดกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  
ลักษณะที่ ๑  เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 

ประเภทผู้กู้ยืมรำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

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

ตำมท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำได้เปิดให้มีกำรกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ e-studentloan 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ลักษณะที่ ๑  เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)  
ประเภทผู้กู้ยืมรำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๔ ของค ำสั่งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทนสภำมหำวิทยำลัย
บูรพำ ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที ่๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิกำรบดี และข้อ ๙ ของค ำสั่งมหำวิทยำลัย
บูรพำ ที่ ๑๙๗๔/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีปฏิบัติ 
กำรแทน ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน จึงขอให้นิสิตที่มีควำมประสงคข์อกูย้ืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้         

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้กู้ยืม        
 ๑.๑ เป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ   
 ๑.๒ ผู้กู้ต้องมีอำยุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลำปลอดหนี้ ๒ (สอง) ปี 
และระยะเวลำผ่อนช ำระอีก ๑๕ (สิบห้ำ) ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ) ปี  
 ๑.๓ เป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ที่มรีำยได้ของบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง คู่สมรสในกรณีท่ีผู้
ขอกู้ยืมได้ท ำกำรสมรสแล้ว รวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท ต่อปี      
 ๑.๔ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบหรือประกำศกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำในสถำนศึกษำ 
 ๑.๕ เป็นผู้ที่มีผลกำรเรียนดี  
 ๑.๖ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่ฝ่ำฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำขั้นร้ำยแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในกำรพนัน เสพยำเสพติดให้โทษ ดื่มสุรำเป็นอำจิณหรือ
เที่ยวเตร่ในสถำนบันเทิงเริงรมย์เป็นอำจิณ เป็นต้น       
 ๑.๗ เป็นผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะในระหว่ำงปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ 
ปีกำรศึกษำที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะ 
ที่น่ำเชื่อถือ ๑ กิจกรรม         
 

/ ๑.๘ ไม่เคยเป็นผู้ส ำเร็จ... 



๒ 

 

 ๑.๘ ไม่เคยเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำใดๆ มำก่อน  
 ๑.๙ ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงำนและรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำในหน่วยงำนของรัฐ 
หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลำ         
 ๑.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย      
 ๑.๑๑ ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่ 
เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ     
 ๑.๑๒ ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช ำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ช ำระหนี้ดังกล่ำว 
ครบถ้วนแล้ว           
                     ข้อ ๒. นิสิตด ำเนินกำรตำมตำรำงขั้นตอนกำรขอกู้ยืม ดังนี้    
  

ล ำดับที่ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันเวลำ/สถำนที่ 

๑ ให้นิสิตผู้กู้ยืมรำยใหม่ 
 - ด ำเนินงำนกำรลงทะเบียนขอรหัสผ่ำนล่วงหน้ำ (Pro-register) 
โดยยังไม่ต้องระบุสถำนศึกษำ 

 

- ตั้งแตว่ันที่ ๑๒  มิ.ย. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
http://www.studentloan.or.th/ 

๒ ให้นิสิตผู้กู้ยืมรำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
 - ด ำเนินกำรเข้ำระบบ e-studentloan เพ่ือยื่นแบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
ผ่ำนระบบ ในภำคเรยีนที่ ๑ ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒  
(นิสิตเลือกความประสงค์ขอกู้ในช่องค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ)  
พร้อมพิมพ์แบบค ำขอกู้ยืมเงินจำกระบบ 

 

- ตั้งแตว่ันที่ ๑๒  มิ.ย. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
http://www.studentloan.or.th/ 

 - ด ำเนินกำรดำวนโ์หลด “รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.เดิม)” ทำงเว็บไซต์ 
กองกิจกำรนิสิต พร้อมจัดเตรียมเอกสำรประกอบให้เรียบร้อย 

 

- ตั้งแตว่ันที่ ๑๒  มิ.ย. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต                  
http://affairs.buu.ac.th/ 

๓ 
 

ให้นิสิตผู้กู้ยืมรำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
 -  จองคิว และส่งเอกสำร รอบท่ี ๑ 
นิสิตจองคิวส่งเอกสำร พร้อมพิมพ์บัตรคิว 

 

- วันที่ ๒๔  มิ.ย. ถึง ๕  ก.ค.  พ.ศ. ๒๕๖๒  
จองคิวส่งเอกสำร กยศ. ได้ทีเ่วบ็ไซต์กองกิจกำรนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

 - ส่งเอกสำร ดังนี้ 
ล ำดับที่ ๑ แบบค ำขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan 
ล ำดับที่ ๒ รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืม  
ในวัน เวลำ และสถำนที่ ตำมที่ระบุในบัตรคิว 

 

- วันที่ ๓  ก.ค. ถึง ๕ ก.ค.  พ.ศ. ๒๕๖๒                                       
ณ อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ห้องกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 -  จองคิว และส่งเอกสำร รอบท่ี ๒ 
นิสิตจองคิวส่งเอกสำร พร้อมพิมพ์บัตรคิว 

 

- วันที่ ๑ ส.ค. ถึง ๑๙ ส.ค.  พ.ศ. ๒๕๖๒  
จองคิวส่งเอกสำร กยศ. ได้ทีเ่วบ็ไซต์กองกิจกำรนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

/ - ส่งเอกสำร... 

https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
http://www.studentloan.or.th/
https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
http://www.studentloan.or.th/
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataForm/3
http://affairs.buu.ac.th/
http://affairs.buu.ac.th/index.php/loginloan
http://affairs.buu.ac.th/
http://affairs.buu.ac.th/index.php/loginloan
http://affairs.buu.ac.th/


๓ 

 

ล ำดับที่ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันเวลำ/สถำนที่ 

 - ส่งเอกสำร ดังนี้ 
ล ำดับที่ ๑ แบบค ำขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan 
ล ำดับที่ ๒ รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืม 
ในวัน เวลำ และสถำนที่ ตำมที่ระบุในบัตรคิว 

 

- วันที่ ๑๙ ส.ค. ถึง ๒๓ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ห้องกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

๔ ให้นิสิตผู้กู้ยืมรำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
วิทยำเขตจันทบุรี รอบท่ี ๑ 
 - จองคิวส่งเอกสำร พร้อมพิมพ์บัตรคิว 

 

- วันที่ ๑๕ ก.ค. ถึง ๒๒ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒   
จองคิวส่งเอกสำร กยศ. ได้ทีเ่วบ็ไซต์กองกิจกำรนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

- ส่งเอกสำร ดังนี้ 
ล ำดับที่ ๑ แบบค ำขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan 
ล ำดับที่ ๒ รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืม 
ในวัน เวลำ และสถำนที่ ตำมที่ระบุในบัตรคิว 

 

- วันที่ ๒๐ ก.ค. ถึง ๒๒ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒   
ณ งำนกิจกำรนิสิต วิทยำเขตจันทบุรี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ให้นิสิตผู้กู้ยืมรำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
วิทยำเขตจันทบุรี รอบท่ี ๒ 
 - จองคิวส่งเอกสำร พร้อมพิมพ์บัตรคิว 

 

- วันที่ ๑ ส.ค. ถึง ๑๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒   
จองคิวส่งเอกสำร กยศ. ได้ทีเ่วบ็ไซต์กองกิจกำรนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

 - ส่งเอกสำร ดังนี้ 
ล ำดับที่ ๑ แบบค ำขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan 
ล ำดับที่ ๒ รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืม 
ในวัน เวลำ และสถำนที่ ตำมที่ระบุในบัตรคิว 

 

- วันที่ ๖ ส.ค. ถึง ๑๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒   
ณ งำนกิจกำรนิสิต วิทยำเขตจันทบุรี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

๕ 
 
 
 

ให้นิสิตผู้กู้ยืมรำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
วิทยำเขตสะแก้ว 
 - จองคิวส่งเอกสำร พร้อมพิมพ์บัตรคิว 

 

- วันที่ ๑ ส.ค. ถึง ๑๙ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จองคิวส่งเอกสำร กยศ. ได้ทีเ่วบ็ไซต์กองกิจกำรนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

 - ส่งเอกสำร ดังนี้ 
ล ำดับที่ ๑ แบบค ำขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan 
ล ำดับที่ ๒ รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืม 
ในวัน เวลำ และสถำนที่ ตำมที่ระบุในบัตรคิว 

 

- วันที่ ๑๙ ส.ค. ถึง ๒๓ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒   
ณ งำนกิจกำรนิสิต วิทยำเขตสระแก้ว 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

๖ 
 

กองกิจกำรนิสิต จะประกำศรำยชื่อนิสิตผู้ได้รับสิทธิ์กำรกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พร้อมทั้งกำรท ำสัญญำ  
และปฐมนิเทศ 

 

ภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตรวจสอบรำยชื่อได้ที่ป้ำยประกำศประชำสัมพันธ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ณ อำคำรศูนย์
กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ป้ำยประกำศประชำสัมพันธ์
ของคณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต  และที ่
เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต http://affairs.buu.ac.th/ 

 

/ ทั้งนี้ หำกนิสิต... 

http://affairs.buu.ac.th/index.php/loginloan
http://affairs.buu.ac.th/
http://affairs.buu.ac.th/index.php/loginloan
http://affairs.buu.ac.th/
http://affairs.buu.ac.th/index.php/loginloan
http://affairs.buu.ac.th/
file:///D:/Backup%20Document/bakeup/หน้าจอ61/2562/ประกาศ2562/กยศ.ใหม่/เว็บไซต์กองกิจการนิสิต
http://affairs.buu.ac.th/


๔ 

 

ทั้งนี้ หำกนิสิตไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนดข้ำงต้น มหำวิทยำลัยจะถือว่ำนิสิตไม่ประสงค์ 
ขอกู้ยืมเงิน และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสำรกำรยื่นควำมประสงค์ขอกู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

จึงประกำศมำให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ   ณ   วันที่  ๑๑  มถิุนำยน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                                                                                (ลงชื่อ)               เสถียร ปุรณะวิทย์ 
 

 (นำยเสถียร ปุรณะวิทย์)  
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน  
   ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ส ำเนำถูกต้อง 

(นำงสำวสังวำลย์  จันทร์ด ำ) 
    นักวิชำกำรศึกษำ 


