
- สําเนา - 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา             

ที ่๑๐๐๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง กําหนดการขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะท่ี ๑  เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (กยศ.เดิม) 

ประเภทผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

ตามที่กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดเปดใหมีการกูยืมเงินผานระบบ e-studentloan 

เพื่อใหการดําเนินการเก่ียวกับการขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ลักษณะท่ี ๑  เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (กยศ.เดิม)  

ประเภทผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย  

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ของคําสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย

บูรพา ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที ่๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดี และขอ ๙ ของคําสั่งมหาวิทยาลัย

บูรพา ที่ ๑๙๗๔/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัต ิ

การแทน ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เรื่อง การมอบอํานาจใหรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน จึงขอใหนิสิตทีม่ีความประสงคขอกูยืม

เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้         

ขอ ๑ คุณสมบัติของผูกูยืม        

 ๑.๑ ผูกูตองมีอายุในขณะที่ขอกู โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ (สอง) ป 

และระยะเวลาผอนชําระอีก ๑๕ (สิบหา) ป รวมกันแลวตองไมเกิน ๖๐ (หกสิบ) ป  

 ๑.๒ เปนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา   

 ๑.๓ เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยรายไดบิดา มารดา ผูปกครอง คูสมรสในกรณีที่ผูขอกูยืม

ไดทําการสมรสแลว รวมกันไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตอป       

 ๑.๔ เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาในสถานศึกษา 

 ๑.๕ เปนผูที่มีผลการเรียนด ี 

 ๑.๖ เปนผูมีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรง

หรือไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณหรือ

เที่ยวเตรในสถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน       

 ๑.๗ เปนผูทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนา 

ปการศึกษาที่จะขอกูยืม โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะ 

ที่นาเชื่อถือ ๑ กิจกรรม         

 

  / ๑.๘ ไมเคยเปนผูสําเร็จ... 



๒ 

 

 ๑.๘ ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ มากอน  

 ๑.๙ ไมเปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจําในหนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา         

 ๑.๑๐ ไมเปนบุคคลลมละลาย      

 ๑.๑๑ ไมเปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต 

เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ     

 ๑.๑๒ ไมเคยเปนผูที่ผิดนัดชําระหนี้กับกองทุน เวนแตจะไดชําระหนี้ดังกลาว 

ครบถวนแลว           

                     ขอ ๒. นิสิตดําเนินการตามตารางขั้นตอนการขอกูยืม ดังนี้    

  

ลําดับที่ ขั้นตอนการดําเนินการ วันเวลา/สถานที่ 

๑ ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
ดําเนินการเขาระบบ e-studentloan เพื่อยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน 
ผานระบบ ในภาคเรยีนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑  
(นิสิตเลือกความประสงคขอกูในชองคาเลาเรียนและคาครองชีพ)  
พรอมพิมพแบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ 

                                                                          
- ตั้งแตวันที ่๑ ก.ค. ถึง ๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เว็บไซตกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
http://www.studentloan.or.th/ 

๒ ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
ดําเนินการดาวนโหลด “รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.เดิม)” ทางเว็บไซต 
กองกิจการนิสิต พรอมจัดเตรียมเอกสารประกอบใหเรียบรอย 

                                                                               
- ตั้งแตวันที่ ๑ ก.ค. ถึง ๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เว็บไซตกองกิจการนิสิต                  
http://affairs.buu.ac.th/ 

๓ 
 

ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
จองคิว และสงเอกสาร รอบที่ ๑ 
นิสิตจองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 

                                                                                                              
- วันที ่๑๐ ก.ค. ถึง ๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑  
จองคิวสงเอกสาร กยศ. ไดทีเ่วบ็ไซตกองกิจการนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

สงเอกสาร ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑ แบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ e-studentloan 
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม  
ในวัน เวลา และสถานที ่ตามที่ระบุในบัตรคิว 

                                                                             
- วันที ่๕ ส.ค. ถึง ๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑                                      
ณ อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ หองกองทุน 
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
จองคิว และสงเอกสาร รอบที่ ๒ 
นิสิตจองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 

                                                                                
- วันที ่๒๑ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑  
จองคิวสงเอกสาร กยศ. ไดทีเ่วบ็ไซตกองกิจการนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

/ สงเอกสาร ดังนี.้.. 



๓ 

 

๓ 

ลําดับที่ ขั้นตอนการดําเนินการ วันเวลา/สถานที่ 

สงเอกสาร ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑ แบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ e-studentloan 
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม 
ในวัน เวลา และสถานที ่ตามที่ระบุในบัตรควิ 

                                                                             
- วันที ่๒๗ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ หองกองทุน 
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
วิทยาเขตจันทบุรี รอบท่ี ๑ 
จองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 

 
- วันที ่๑ ส.ค. ถึง ๕ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑   
จองคิวสงเอกสาร กยศ. ไดทีเ่วบ็ไซตกองกิจการนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

สงเอกสาร ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑ แบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ e-studentloan 
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม 
ในวัน เวลา และสถานที ่ตามที่ระบุในบัตรควิ 

 
- วันที ่๓ ส.ค. ถึง ๕ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ งานกิจการนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
วิทยาเขตจันทบุรี รอบท่ี ๒ 
จองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 

 
- วันที ่๒๑ ส.ค. ถึง ๓๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑   
จองคิวสงเอกสาร กยศ. ไดทีเ่วบ็ไซตกองกิจการนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

สงเอกสาร ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑ แบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ e-studentloan 
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม 
ในวัน เวลา และสถานที ่ตามที่ระบุในบัตรควิ 

 
- วันที ่๒๗ ส.ค. ถึง ๓๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ งานกิจการนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
วิทยาเขตสะแกว 
จองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 
 

 
- วันที ่๒๑ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จองคิวสงเอกสาร กยศ. ไดทีเ่วบ็ไซตกองกิจการนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

สงเอกสาร ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑ แบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ e-studentloan 
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม 
ในวัน เวลา และสถานที ่ตามที่ระบุในบัตรควิ 

 
- วันที่ ๒๗ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ งานกิจการนิสิต วิทยาเขตสระแกว 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๔ 
 

๑. กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผูกูยืมรายใหม  
เพื่อใหนิสิตตรวจสอบรายชื่อเขารับการสัมภาษณ 
๒. กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อนิสิตผูไดรับสิทธิการกูยืม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมทั้งการทําสัญญา  
และปฐมนิเทศ 

 
ภายในเดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตรวจสอบรายชื่อไดที่ปายประกาศประชาสัมพันธ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ณ อาคารศูนย
กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ปายประกาศประชาสัมพันธ
ของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  และทีเ่ว็บไซต 
กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/ 

/ ทั้งนี้ หากนิสิตทานใด... 



๔ 

 

ทั้งนี้ หากนิสิตทานใด ไมดําเนินการตามประกาศที่กําหนดไวขางตนนี้ มหาวิทยาลัยจะถือวา

นิสิตไมประสงคขอกูยืมเงิน และขอสงวนสิทธิไมรับเอกสารการยื่นความประสงคขอกู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที ่ ๑๑  มถิุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 (ลงชื่อ) เสถียร ปุรณะวิทย 

       (นายเสถียร ปุรณะวิทย)    

               รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน  

             ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

สําเนาถูกตอง 

(นางสาวสังวาลย  จันทรดํา) 

    นักวิชาการศึกษา 


