
ก ำหนดกำรกู้ยืมเงิน ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2558 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่กำรศึกษำ (กยศ.) 

 
 
 
 

ขั้นตอนที ่1   สง่เอกสารขอกูยื้มเงิน (เอกสารแบบฟอร์มจาก BSU) ชว่งท่ีสะดวกติดตอ่ (อา.- ศ. 9.00-17.00) 
นักศึกษารหัส 55-57 รอบท่ี 1 25 ม.ีค. – 31 พ.ค. 58 ตึกอ านวยการ ห้องธุรการ ช ั้น 1 
นักศึกษารหัส 55-57 รอบท่ี 2 3 ม.ิย. – 30 ม.ิย. 58 ตึกอ านวยการ ห้องธุรการ ช ั้น 1 
นักศึกษารหัส 55-57 รอบท่ี 3 2 ก.ค. – 20 ก.ค. 58 ตึกอ านวยการ ห้องธุรการ ช ั้น 1 
 

ขั้นตอนที ่2   กรอกแบบยืนยนัขอกูยื้มเงิน กยศ. 

1 ก.พ. – 20 ก.ค. 58 
ระบบ e-Studentloan (เขา้ท่ี www.studentloan.or.th) 
ใช ้Internet Explorer เปิดด าเนินการเทา่นั้น 

 

ขั้นตอนที ่3   ตรวจสอบรายชื่อผู ้มสิีทธ์ิกูยื้มเงิน  และติดตอ่ขอรับเอกสารเพื่อเปิดบญัชีธนาคารกรุงไทย 
(เฉพาะนักศึกษาท่ีไมเ่คยกูยื้มเงินกองทุน กยศ. เลย หรือ รายเกา่บญัชีอยูต่า่งจงัหวดัตอ้งการเปล่ียน)  

30 ก.ค. – 3 ส.ค. 58 เขา้ท่ี www.bsu.ac.th , ตึกอ านวยการ ห้องธุรการ ช ั้น 1, ศูนย์ B.T.Ad., ศูนย์ SAM 
 

ขั้นตอนที ่4   เขา้รว่มประชมุเพื่อรับฟังค าชี้แจงจากเจา้หน้าท่ีงานกองทุน  ในเร่ืองการท าสัญญากูยื้ม 
ภาคปกติ   BSU  จ. 10 ส.ค. 58 ตึกอ านวยการ ห้องธุรการ ช ั้น 1 
ภาคพิเศษ  BSU  อา. 16 ส.ค. 58 ห้อง 201 (เวลา 11.50 – 12.30) 
ภาคพิเศษ  B.T.Ad. อา. 16 ส.ค. 58 ศูนย์นอกท่ีตั้ง B.T.Ad. ห้อง 207 (เวลา 11.50 – 12.30) 
ภาคพิเศษ  SAM อา. 16 ส.ค. 58 ศูนย์นอกท่ีตั้ง SAM (เวลา 11.50 – 12.30) 
 

ขั้นตอนที ่5   กรอกและจดัพิมพ์สัญญา ในระบบ 

11 ส.ค. – 17 ส.ค. 58 
ระบบ e-Studentloan (เขา้ท่ี www.studentloan.or.th) 
ใช ้Internet Explorer เปิดด าเนินการเทา่นั้น 

 

ขั้นตอนที ่6   ลงนามสัญญากูยื้มเงินระหวา่ง ผูก้ ู ้และ ผูค้ ้า ตอ่หน้าเจา้หน้าท่ีกองทุนฯ BSU 
ภาคปกติ   BSU 11 ส.ค. – 16 ส.ค. 58 

ตึกอ านวยการ ห้องธุรการ ช ั้น 1 
ภาคพิเศษ  BSU, B.T.Ad., SAM 18 ส.ค. – 23 ส.ค. 58 
 

กลุ่มที่ 3  ผู้กู้ยืมรำยเก่ำจำกสถำบันอ่ืน  และรำยใหม่ที่ไม่เคยกู้ยืม 

นักศึกษำระดับปริญญำตรีทีไ่ม่เคยได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทนุ กยศ. ที ่BSU  รหัส 58 

 

มีต่อหน้า 2 



 
 

ขั้นตอนที ่7   ตรวจสอบรายชื่อผูกู้ยื้ม กรณีแจง้สัญญามขีอ้มูลผิดพลาด และติดตอ่แกไ้ข 
24 ส.ค. – 25 ส.ค. 58 เขา้ท่ี www.bsu.ac.th , ตึกอ านวยการ ห้องธุรการ ช ั้น 1, ศูนย์ B.T.Ad., ศูนย์ SAM 

*** มแีกไ้ขสัญญาตอ้งมาติดตอ่ด้วยตนเองท่ี BSU เทา่นั้น 
 

ขั้นตอนที ่8  บนัทึกจ านวนเงินคา่เลา่เรียน 

24 ส.ค. – 25 ส.ค. 58 
ระบบ e-Studentloan (เขา้ท่ี www.studentloan.or.th) 
ใช ้Internet Explorer เปิดด าเนินการเทา่นั้น 

 

ขั้นตอนที ่9  ลงนามแบบยืนยนัคา่เลา่เรียน/คา่ครองชีพ  ชว่งท่ีสะดวกติดตอ่ (อา.- ศ. 9.00-17.00) 
26 ส.ค. – 30 ส.ค. 58 ตึกอ านวยการ ห้องธุรการ ช ั้น 1 
ตกคา้ง 30 ส.ค. 58 ศูนย์นอกท่ีตั้ง B.T.Ad. 

 

 
 

***หมายเหต ุ หากมีการเปล่ียนแปลง  วัน และเวลา จะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบอีกคร้ัง ขอให้นักศึกษาตดิตามข่าวสารอย่างต่อเน่ือง 
 

นักศึกษำต้องปฏิบัติทุกขั้นตอนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
มเิช่นน้ันจะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิกำรกู้ยืมเงิน กยศ. 

 

 
ติดต่อพบงำนกองทุน กยศ. BSU  
 ห้อง :  ตกึอ านวยการ ห้องธุรการ ช ัน้ 1   Tel. 02-172-9888 ตอ่ งานกองทนุ กยศ. 
 เจ้าหน้าที ่ :  1. อาจารย์สมภาร  ปอสูงเนิน   หัวหน้างานกองทนุ กยศ.  Tel. 0971299654  
  :  2. อาจารย์เพ็ญศรี บญุจง   เจ้าหน้าทีง่านกองทนุ กยศ.  Tel. 02-172-9888 
  *** ไม่สะดวกรบัสาย หลงัจาก 19.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

งานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา BSU 

13 กรกฏาคม 2558 


