
 

 

- ส ำเนำ - 

 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ             

ที ่ ๐๔๕๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง ก ำหนดกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  
ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยบูรพำ ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

ระดับปริญญำตรี 
----------------------------------- 

ตำมที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือกำรศึกษำได้ เปิดให้มีกำรขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบดิจิทัล  
Digital Student Loan Fund System (DSL) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยบูรพำ ชั้นปีที่ ๒ – ๖  
ระดับปริญญำตรี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย      
    อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๓ ของค ำสั่งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทนสภำมหำวิทยำลัย
บูรพำ ที่ ๐๐๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิกำรบดี และข้อ ๕ ของค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดี
ปฏิบัติกำรแทน ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน จึงขอให้นิสิตที่มีควำมประสงค์ขอกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังต่อไปนี้         

ข้อ ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 ๑.๑ เป็นผู้มสีัญชำติไทย        
                             ๑.๒ เป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ๑.๓ ผู้กู้ต้องมีอำยุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปีกำรศึกษำที่ยื่นค ำขอกู้ยืมเงินกองทุน 
ครั้งแรก 

 ๑.๔ เป็นผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๑.๗๕  
 ๑.๕  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่ฝ่ำฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำขั้นร้ำยแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในกำรพนัน เสพยำเสพติดให้โทษ ดื่มสุรำเป็นอำจิณหรือ
เที่ยวเตร่ในสถำนบันเทิงเริงรมย์เป็นอำจิณ เป็นต้น  

 ๑.๖ เป็นผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะในระหว่ำงปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ 
ปีกำรศึกษำที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะที่
น่ำเชื่อถือ ไม่น้อยกว่ำ ๓๖ ชั่วโมง 

        ๑.๗ ไม่เคยเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำใดๆ มำก่อน 
 ๑.๘ ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงำนและรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำในหน่วยงำนของรัฐ 

หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลำ 
 
  / ๑.๙ ไม่เป็น... 



๒ 

 

 ๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย      
 ๑.๑๐ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่ 
เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   
          ๑.๑๑ ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช ำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ช ำระหนี้ดังกล่ำว 
ครบถ้วนแล้ว 

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๑   เป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ที่มีรำยได้ของบิดำ มำรดำ 
ผู้ปกครอง คู่สมรสในกรณีท่ี ผู้ขอกู้ยืมได้ท ำกำรสมรสแล้ว รวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บำท ต่อปี  

คุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะที่ ๒   นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความ
ชัดเจนของการผลิตก าลังคนฯ  ผู้กู้ยืมรายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ศึกษาอยู่ในคณะ/สาขาวิชาเดิม ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔   

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๓   นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่ง
ส่งเสริมเป็นพิเศษ ผู้กู้ยืมรำยเก่ำมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ศึกษำอยู่ในคณะ/สำขำวิชำเดิม ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
 

ข้อ ๒ นิสิตด ำเนินกำรตำมตำรำงขั้นตอนกำรขอกู้ยืม ดังนี้ 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันเวลำ/สถำนที่ 

๑  ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง 
- ด าเนนิการดาวนโ์หลด “รายการเอกสารประกอบแบบค าขอกู้ยืม กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ” ทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต พร้อมจัดเตรียม
เอกสารประกอบให้เรียบร้อย 

 
- ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ค. ถึง 17 มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th 

๒   
 

ส่งเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์   
-  รายการเอกสารประกอบค าขอกู้ยืม  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พร้อมเอกสารประกอบ 
 
 

โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงมหาวิทยาลัยไม่เกิน
วันที่ 17  มิ.ย.  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 จ่าหน้าซองถึง  มหาวิทยาลัยบูรพา 
กองกิจการนิสิต (กยศ.และกรอ.) ๑๖๙ ถ.ลงหาด
บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
(สามารถส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนได้) 

๓ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง กลุ่มที่ ๑  เหมาจ่าย 
- ให้นิสิตด าเนินการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในระบบกยศ. DSL 
-  ให้นิสิตดาวนโ์หลดแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 
   พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงิน จ านวน ๓ ฉบับ 

- วันที่  28  ม.ิย.  ถึง  4  ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕  
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ หรือ
แอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

นิสิตลงชื่อยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕   
นิสิตอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
- ลงลายมือชื่อยืนยันการเบิกเงิน ในช่องผู้กู้ยืม จ านวน ๓ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต จ านวน ๒ ฉบับ 

 
 
 
 
- วันที่  28  ม.ิย.  ถึง  4  ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ นิสิตอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

- ลงลายมือชื่อยืนยันการเบิกเงิน ในช่องผู้กู้ยืม จ านวน ๓ ฉบับ 
- ผู้ปกครองลงลายมือชื่อในช่องผู้แทนโดยชอบธรรม  จ านวน ๓ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต จ านวน ๒ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม  จ านวน ๒ ฉบับ 

/ นิสิตส่ง....
ชื่อ… 

http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/251
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/251
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login


๓ 

 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันเวลำ/สถำนที่ 

 นิสิตส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน   
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ถึงมหาวิทยาลัยไม่เกินวันที่ 4  ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  จ่าหน้าซองถึง  มหาวิทยาลัยบูรพา กองกิจการนิสิต (กยศ.และกรอ.) ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
  อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑  (สามารถส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนได้) 

๔ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง กลุ่มที่ ๒ รอเพิม่ – ถอนรายวชิา  
- ให้นิสิตด าเนินการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในระบบกยศ. DSL 
-  ให้นิสิตดาวนโ์หลดแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 
   พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงิน จ านวน ๓ ฉบับ 

 

- วันที่  7  ก.ค.  ถึง  15 ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕  
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ หรือ
แอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

นิสิตลงชื่อยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕   
นิสิตอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
- ลงลายมือชื่อยืนยันการเบิกเงิน ในช่องผู้กู้ยืม จ านวน ๓ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต จ านวน ๒ ฉบับ 

 
 

 

- วันที่  7  ก.ค.  ถึง  15 ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นิสิตอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
- ลงลายมือชื่อยืนยันการเบิกเงิน ในช่องผู้กู้ยืม จ านวน ๓ ฉบับ 
- ผู้ปกครองลงลายมือชื่อในช่องผู้แทนโดยชอบธรรม  จ านวน ๓ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต จ านวน ๒ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม  จ านวน ๒ ฉบับ 
นิสิตส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน   
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ถึงมหาวิทยาลัยไม่เกินวันที่ 15 ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  จ่าหน้าซองถึง  มหาวิทยาลัยบูรพา กองกิจการนิสิต (กยศ.และกรอ.) ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
  อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑  (สามารถส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนได้) 

                ทั้งนี้ หำกนิสิต ไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนดข้ำงต้น มหำวิทยำลัยจะถือว่ำนิสิตไม่ประสงค์ขอ 
กู้ยืมเงิน และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสำรกำรยื่นควำมประสงค์ขอกู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

จึงประกำศมำให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ   ณ   วันที่   ๑๙  พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

               (ลงชื่อ)             เอกวิทย์  โทปุรินทร์    
                                                                 (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกวิทย์  โทปุรินทร์)   
                                                              รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน  
                                                                         อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 ส ำเนำถูกต้อง 

 
   (นำงสำวสังวำลย์  จนัทร์ด ำ) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

