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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที๐่๔๙๐/๒๕๖๕ 

เรื่อง ก ำหนดกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  
ประเภทผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ๑) 
----------------------------------- 

ตำมท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำได้เปิดให้มีกำรขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ ดิจิทัล Digital 
Student Loan Fund System (DSL) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นิสิตที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ ให้แกน่ิสิตที่ศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลักซ่ึงมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก ำลังคน
และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ (กรอ.) และลักษณะที่ ๓ ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำแก่
นิสิตในสำขำวิชำขำดแคลนหรือสำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ประเภทกู้
รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย     

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๓ ของค ำสั่งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทนสภำมหำวิทยำลัย
บูรพำ ที่ ๐๐๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวนัที่ 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 ปฏิบัติกำรแทนจึงขอให้นิสิตที่มีควำมประสงค์ขอกูย้ืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  คณะ/สำขำวิชำตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศ 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

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

 ๑.๔  เป็นผู้ที่มีผลกำรเรียนดี 
 ๑.๕  เป็นผู้มีควำมประพฤติดีไม่ฝ่ำฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำขั้นร้ำยแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในกำรพนัน เสพยำเสพติดให้โทษ ดื่มสุรำเป็นอำจิณหรือ
เที่ยวเตร่ในสถำนบันเทิงเริงรมย์เป็นอำจิณ เป็นต้น 

 ๑.๖  เป็นผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะในระหว่ำงปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ 
ปีกำรศึกษำที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะ 
ที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม 

        ๑.๗  ไม่เคยเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำใดๆ มำก่อน 

/ ๑.๘  ไม่เป็น...
เป็น... 



๒ 

 

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

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๑  เป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ที่มรีำยไดข้องบิดำ มำรดำ 
ผู้ปกครอง คู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ท ำกำรสมรสแล้ว รวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บำท ต่อปี  

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๒  เป็นผู้ศึกษำอยู่ในหลักสูตรและสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำร
หลักซึ่งมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก ำลังคนและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕  หลักสูตร/
ประเภทวิชำและสำขำวิชำเป็นไปตำมประกำศท่ีคณะกรรมกำรกองทุนก ำหนด  

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๓ เป็นผู้ศึกษำอยู่ในหลักสูตรและสำขำวิชำขำดแคลนหรือ
สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕  หลักสูตร/ประเภทวิชำและสำขำวิชำเป็นไปตำมประกำศ
ที่คณะกรรมกำรกองทุนก ำหนด  

ข้อ ๒ นิสิตด ำเนินกำรตำมตำรำงขั้นตอนกำรขอกู้ยืม ดังนี้ 
 

ล ำดับ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

วันเวลำ/สถำนที่ 
๑ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 

 -  ด ำเนนิกำรลงทะเบียนขอรับรหัสเข้ำใชง้ำนระบบ ดิจิทัล Digital 
   Student Loan Fund System (DSL)/กยศ. Connect 

- ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.  ถึง 1 ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือดาวน์
โหลดแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

๒ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
 - ด ำเนินกำรเตรยีมเอกสำรตำม “รำยกำรเอกสำรประกอบค ำขอกู้ยืม” 
   เตรียมเอกสำร (พร้อมสแกนหรือถ่ำยภำพเป็นไฟล ์JPG , PDF ) ดังนี ้ 
 - รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
 - หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนิสิต 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของนิสิต 
 - หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของบิดำ และมำรดำหรือผู้ปกครอง 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ และมำรดำหรือผู้ปกครอง 
 - เอกสำรรับรองรำยได้ครอบครัว 
ประมำณกำรรำยได้ รับจ้ำงทั่วไป ฯลฯ 
- หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัว กยศ.๑๐๒  พร้อม 
  ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรจ านวน ๑  ฉบับ 
- หรือส ำเนำบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐของบิดำ - มำรดำหรือผู้ปกครอง 
รำยได้ประจ ำจำกหน่วยงำน 
 - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิบเงินเดือนบิดำ – มำรดำหรือ 
   ผู้ปกครอง 

- ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. ถึง 1 ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เว็บไซต์กองกิจการนิสิต  http://affairs.buu.ac.th 
 

/ ๓ ให้นิสิต… 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/222
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254


๓ 

 
 

ล ำดับ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

วันเวลำ/สถำนที่ 
๓ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 

- ด ำเนนิกำรยื่นกู้ยืมผ่ำนระบบ ดิจิทัล Digital Student Loan Fund 
  System (DSL)  พร้อมแนบไฟล์ Upload ตำมรำยกำรเอกสำรประกอบ
ค ำขอกู้ยืม ล ำดับที่ ๒ 
- วีดีโอแนะน ำวิธีกำรยื่นกู้ยืมผ่ำนระบบ DSL  

- ตั้งแต่วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th 
 

๔ กำรตรวจเอกสำรและอนุมัติกู้ยืม 
๑. สถำนศึกษำตรวจเอกสำรกู้ยืมผ่ำนระบบ DSL    
๒. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำพิจำรณำอนุมัติกำรกู้ยืม 
 

- วันที่ 1 ส.ค. ถึง 5 ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- แจ้งผลผ่าน E-mail ของนิสิต 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ
แอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

๕ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
 - ด ำเนินกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์   
๕.๑ ส่งเอกสำรประกอบค ำขอกู้ยืม ฉบับจริง ที่ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืม 
      เพ่ือกำรศึกษำพิจำรณำอนุมัติ ล ำดับที่ ๔   
๕.๒ ควำมคิดเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ กยศ.๑๐๓ 
๕.๓ กิจกรรมจิตอำสำ ๑ กิจกรรม 
 
 

- โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงมหาวิทยาลัยไม่เกินวันที่ ๑๐ ส.ค.
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ่าหน้าซองถึง  มหาวิทยาลัยบูรพา 
กองกิจการนิสิต (กยศ.และกรอ.) ๑๖๙ ถ.ลงหาด
บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
(สามารถส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนได้) 

๖ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
ประกำศรำยชื่อผู้ได้สิทธิ์กู้ยืมและก ำหนดกำรท ำสญัญำกู้ยืมเงิน 

- ภายในวันที่ 31 ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕  
เว็บไซต์กองกิจการนิสิต  http://affairs.buu.ac.th 
เพจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาม.บูรพา และ
ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ณ อาคารศูนย์ กิจกรรมนิสิตชั้น ๑
และป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของ คณะ/
วิทยาลัย/วิทยาเขต 

 ทั้งนี้ หำกนิสิตไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนดข้ำงต้น มหำวิทยำลัยจะถือว่ำนิสิตไม่ประสงค์ขอ 
กู้ยมืเงิน และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสำรกำรยื่นควำมประสงค์ขอกู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

จึงประกำศมำให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่  ๒๖  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

         (ลงชื่อ)             เอกวิทย์  โทปุรินทร์    

                                                            (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกวิทย์  โทปุรินทร์)   
                                                         รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน 
                                                                   อธกิำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ ส ำเนำถูกต้อง 

 
   (นำงสำวสังวำลย์  จนัทร์ด ำ) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE&list=TLGGideGBU_oBpYzMDA2MjAyMQ&t=114s
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
http://affairs.buu.ac.th/
http://affairs.buu.ac.th/


เอกสำรแนบท้ำยประกำศ  มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๔๙๐/๒๕๖๕  ลงวันที่ ๒๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รำยช่ือคณะหลักสูตร/สำขำวิชำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL ลักษณะกำรให้กู้ยืม วันที่ด ำเนินกำร 

คณะดนตรีและกำรแสดง 
1 25620191100185 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรจัดกำรผลติสื่อและวัฒนธรรม

สร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลยับูรพำ 
ลักษณะที่ 1 ขำดแคลนทุนทรัพย์  (กยศ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
2 25610194000719 หลักสตูรพยำบำลศำสตรบัณฑิต(หลักสตูรภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลัยบูรพำ ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 
3 25520191107974 หลักสตูรพยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยับูรพำ ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
4 25400191101096 หลักสตูรนิเทศศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ ลักษณะที่ 1 ขำดแคลนทุนทรัพย์  (กยศ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 
5 25490191106474 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำจีน มหำวิทยำลัยบูรพำ ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 
6 25460191101374 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 

มหำวิทยำลยับูรพำ 
ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะโลจิสติกส ์
 

7 25620194001892 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี (ต่อเนื่อง) 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
8 25630194000857 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์ และเทคโนโลยี

อัจฉริยะ มหำวิทยำลัยบรูพำ 
ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

9 25480191107226 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
10 25570191104122 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 

มหำวิทยำลยับูรพำ 
ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 



๒ 

 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL ลักษณะกำรให้กู้ยืม วันที่ด ำเนินกำร 

11 25570191100056 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
12 25450191102363 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส ์

มหำวิทยำลยับูรพำ 
ลักษณะที่ 1 ขำดแคลนทุนทรัพย์  (กยศ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

13 25520191101279 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

14 25480191106113 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำครีเอทีฟอำรต์ และกรำฟิกครีเอทีฟ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะศึกษำศำสตร์ 
15 25490191106597 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (4 ปี)  

มหำวิทยำลยับูรพำ 
ลักษณะที่ 1 ขำดแคลนทุนทรัพย์  (กยศ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

16 25470191100238 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์(4 ปี) มหำวิทยำลยับูรพำ ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 
17 25490191106619 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี(4 ปี) มหำวิทยำลัยบรูพำ ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 
18 25490191106621 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (4 ปี) มหำวิทยำลัยบรูพำ ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 
19 25470191100249 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ มหำวิทยำลยับูรพำ ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 
20 25490191106608 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (4 ปี) มหำวิทยำลัยบรูพำ ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะสหเวชศำสตร์ 
21 25610194000607 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนดอำหำร 

มหำวิทยำลยับูรพำ 
ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะสำธำรสุขศำสตร์ 
22 25490191106632 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำม

ปลอดภัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 



๓ 

 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL ลักษณะกำรให้กู้ยืม วันที่ด ำเนินกำร 

23 25490191106643 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลัยบรูพำ ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะอัญมณ ี (วข.จันทบุรี) 
24 25480191106146 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 

มหำวิทยำลยับูรพำ 
ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์   (วข.จันทบุรี) 
25 25560191104593 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 

มหำวิทยำลยับูรพำ 
ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (วข.สระแก้ว) 
26 25610191100300 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำพัฒนำผล ิ

ตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร มหำวทิยำลัยบูรพำ 
ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) วันที่  25 ก.ค. ถึง 1  ส.ค. พ.ศ. 2565 

      


