
 

 

- ส ำเนำ - 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา             

ที ่๐๕๖๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง ก าหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่ง

มีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ประเภทผู้กู้รายเก่า
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

ตามท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้เปิดให้มีการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan 
เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่ง
มีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ประเภทผู้กู้รายเก่า
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ ของค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ ๐๐๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวนัที่ ๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และข้อ ๕ ของค าสั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทน ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน จึงขอให้นิสิตที่มีความประสงคข์อกูย้ืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม      
 ๑.๑ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา                                                    
                             ๑.๒ เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ในปีการศึกษาท่ียื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุน 
 ๑.๓ นิสิตผู้กู้ยืมรายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา (กรอ.เดิม) ทีศ่ึกษาอยู่ในคณะ/สาขาวิชาเดิม  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒         
                             ๑.๔ ผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษา (GPAX) หรือคะแนน 
เฉลี่ยสะสมหนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕  

 ๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยว
เตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 

 ๑.๖ เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า 
ปีการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โดยมีหลักฐานการเข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ 
ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชือ่ถือ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง      

/ ๑.๗ ไม่เคย… 



๒ 

 

 ๑.๗ ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ มาก่อน  
 ๑.๘ ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ในลักษณะเต็มเวลา 

 ๑.๙   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 ๑.๑๐ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตเ่ป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๑.๑๑ ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนดัช าระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ช าระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแลว้ 

ข้อ ๒. นิสิตด าเนินการตามตารางขั้นตอนการขอกู้ยืม ดังนี้   
 

ล ำดับที ่
 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

วันเวลำ/สถำนที่ 

๑ ให้นิสิตผู้กู้รำยเก่ำมหำวิทยำลัยบูรพำ  
 -  ด าเนนิการเข้าระบบ e-studentloan เพ่ือยื่นแบบค ายืนยัน 
การขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
พร้อมพิมพ์แบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินจากระบบ 

 

- ตั้งแตว่ันที่ ๑ มิ.ย. ถึง ๒๕ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้ที่ เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
http://www.studentloan.or.th/ 

 -  ด าเนนิการดาวนโ์หลด “รายการเอกสารประกอบแบบค ายืนยันการ 
ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)ทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบให้เรียบร้อย 

 

- ตั้งแตว่ันที่ ๑ มิ.ย. ถึง ๒๕ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนิสิต  
http://affairs.buu.ac.th/ 
 

๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตเลือกส่งเอกสำรได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ ๑ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง แจ้งควำมประสงค์ส่งเอกสำรกู้ยืมและ
ส่งทำงไปรษณีย ์  
 -  แจ้งความประสงคส์่งเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์ ผ่านระบบจองคิว
โดยเลือกเมนูจองคิวส่งเอกสารกยศ.และกรอ. 

 

- วันที่ ๒  มิ.ย.  ถึง ๗  มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓   
แจ้งความประสงค์ส่งเอกสารกู้ยมื กรอ. เวบ็ไซต์กอง
กิจการนิสิต  http://affairs.buu.ac.th/ 

 -  ส่งเอกสาร ดังนี้ 
ล าดับที่ ๑ บัตรคิว จากเว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
ล าดับที่ ๒ แบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-studentloan  
ล าดับที่ ๓ เอกสารประกอบตามรายการแบบค าขอกู้ยืม  

- โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงมหาวิทยาลัยไม่เกินวันที่ ๑๙ มิ.ย. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ำหน้ำซองถึง  มหาวิทยาลัยบูรพา 
กองกิจการนิสิต (กยศ.และกรอ.) ๑๖๙ ถ.ลงหาด
บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 

วิธีที่ ๒ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง จองคิว และส่งเอกสำรด้วยตนเอง 
 -  จองคิวส่งเอกสาร พร้อมพิมพ์บัตรคิว 

- วันที่  ๙ มิ.ย. ถึง ๑๔  มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓  
จองคิวส่งเอกสาร กรอ. เว็บไซตก์องกิจการนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

 -  ส่งเอกสาร ดังนี้ 
ล าดับที่ ๑ แบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-studentloan 
ล าดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบค าขอกู้ยืม 
ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรคิว 

 

- วันที่ ๒๔  มิ.ย. ถึง ๒๕  มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ห้องกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

/ ล าดับที่… 

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/
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๓ 

 
 

ล ำดับที ่
 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

วันเวลำ/สถำนที่ 

๓ วิทยำเขตจันทบุรี 
วิธีที่ ๑ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง แจ้งควำมประสงค์ส่งเอกสำรกู้ยืมและ
ส่งทำงไปรษณีย ์  
 -  แจ้งความประสงคส์่งเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์ ผ่านระบบจองคิว
โดยเลือกเมนูจองคิวส่งเอกสารกยศ.และกรอ. 

- วันที่ ๒  มิ.ย.  ถึง ๗  มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓   
แจ้งความประสงค์ส่งเอกสารกู้ยมื กรอ. เวบ็ไซต์กอง
กิจการนิสิต  http://affairs.buu.ac.th/ 

 -  ส่งเอกสาร ดังนี้ 
ล าดับที่ ๑ บัตรคิว จากเว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
ล าดับที่ ๒ แบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-studentloan  
ล าดับที่ ๓ เอกสารประกอบตามรายการแบบค าขอกู้ยืม 

 

- โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงมหาวิทยาลัยไม่เกินวันที่ ๑๕ มิ.ย. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ำหน้ำซองถึง  คุณอรวรรณ ขุนจิต
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
๕๗  ม.๑  ต.โขมง  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐ 

วิธีที่ ๒ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง จองคิว และส่งเอกสำรด้วยตนเอง 
 -  จองคิวส่งเอกสาร พร้อมพิมพ์บัตรคิว 
  

- วันที่ ๑๕ มิ.ย. ถึง ๒๐ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓  
จองคิวส่งเอกสาร กรอ. เว็บไซตก์องกิจการนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

 -  ส่งเอกสาร ดังนี้ 
ล าดับที่ ๑ แบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-studentloan 
ล าดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบค าขอกู้ยืม 
ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรคิว  

 

- วันที่ ๒๙ มิ.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ งานกิจการนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัย
บูรพา 

๔ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 

- ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ติดตามได้ที่
บอร์ดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ณ อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ และบอร์ดของคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต เว็บไซต์กองกิจการนสิิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์ขอ 

กู้ยืมเงิน และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารการยื่นความประสงค์ขอกู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๗  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      (ลงชื่อ)       เอกวิทย์  โทปุรินทร์ 
                                                                  (นายเอกวิทย์  โทปุรินทร์)   
                                                      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน  
                                                       ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

/ ให้นิสิตผู้กู้… 

ส าเนาถูกต้อง 

 

   (นางสาวสังวาลย์  จันทร์ด า) 
         นักวิชาการศึกษา 
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